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MALEISCH-NEDERLANDSCH

WOORDENBOEK
^ :CL^

CiJ, wiJ, llJ, ^ of cl/, d/, q-, q-,

de letter l?, 35® of 5® additioneele letter

van hel maleisch alphabel, van het Marsden-

sche alphahet de 27®, gelijk aan (Je fransche

g vóór fl, o of w en in onze transscriptie

door g wedergegeven.

\5 , li^, If en !ƒ ga, naam der letter cl/,

cl?, CS of cir.

<Jov5> gegabah, batav. (soend.), zorgeloos,

onverschillig, onvoorzigtig, — [B.].

/ *jyK)0 gabas, van allerhande werk grof,

niet fijn of nel y slordig,

( MWO gaboes, het een of ander gereed-

schap, hetzij een riem, een stuk

zacht, kurkachtig hout, een strook zijde of

iets dergelijks, waarop men een snijdend

werktuig, bv. een scheermes, glad maakt,

d. i. er het fijnste scherp aan geeft; aan-

zetriem; scheerriem; menggaboes, snijdende

werktuigen glad maken enz. op eene g. —

;

den loop van een schietgeweer glad of

schoon maken (ook door er een weinig

kruid in af te blazen), uitwisschen, uit'

pompen: kajoe g., inz. bet hout der

wortel-uitspruitsels (tonggak) van den

peel a i -boom, dat zeer ligt en zacht is

en, onder anderen dient, om er scheer-

messen en dergelijke op aan te zetten (ook

de wortel-uitspruitsels van den p^r^ppat,

hebben kurkachtig hout). T^rapang g.,

z. onder terapang; ïkan g. (in sommige

gewesten) z. aröêwan; penggaboes, pomp-

stok vooreen gladden loop (z. gerindjam),

wisscher,

^ «jO gSbang (men. uitspraak van è^i"

IL, T.), w. sum., boog; poort; pintoe

g., hoofdpoort, hoofdingang, — [N.].

^ i>0 gaboeng, batav., hos nipah-bladeren

of rotting.— [B.].

t^Ü^O, menggabak, batav., sterven, ere*

veeren, — [B.].

^ C±5n> u gSboeg, batav. (jav., T.), on-

vruchtbaar. — [B.].
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^ wi u ?5ttr (uitspraak van g^til. T.),

w. sum., iets met de toppen der

vingers of nagels vastknijpen of vasthou-

den.— [K].

•K- 5p;U fStany, w. suiri., een soort van

: *l^ .' gewas dat branderig is bij deszelfs

aanraking.— [N.].

^ C Q V yS gratep, ba tav. (bal.), de boom

inocarpus edulis, jav. gajam; z.

tolok. — [T.].

•y'

-X- L JL-V Vj SrStak, soek., draaien in eene

hellende beweging, zooals bv.

een tol.

s JLï u ?atal, jeukte gevoelen, jeuk hebben;

wulpsche drift gevoelen; jeukerig.

-k^aJiO ?atoe (z. g^ttoe, T.), w. sum.,

met de nagels iets indrukken, zooals

men wel puistjes doet. — [N.].

O ?Sdjl — verb. van gag i e — , loon,

^ soldij, traktement,

( M^^^ v^ gadjoes, Irang., naam eener

soort van djamboe, die eene

eetbare vrucht draagt, waarvan de insge-

lijks eetbare pit buiten op de kroon zit. —
z. SQran en s?mpal (welke beide woorden

men onder djamboe hebbe te zoeken, T.).

c>ü^U fadjah (skr.l, olifant (z. goemb^i

en bïram); g. mina, walvisch; kaïn

g., soort van fijn wit katoen; bfi^roeng^

gfadjah-^, naam van een* vogel; g. m?-

n?rp4, naam eener kruipende plant; g.

m§nj öê s oe (zuigende olifant), een vleugelge-

bouwtje Ban de woning van een' vorst, doch

cenige voeten lager, dan het hoofdgebouw

en onder een afzonderlijk dak, waarvan

de nok ter hoogte komt van de pi n toe

salah, waardoor deze haar uitzicht ver-

liest; g. g^mcêloeng {een olifant, die zijn

tromp naar benedm toe omgekruld heeft),

naam van een* gouden ketting, welks

schakels door omgekrulde olifantstrompen

gevormd worden, behoorende tot de rijks-

sieraden van Djöhor, thans in 't bezit van

den Sultan van Lingga, die bij het aan-

stellen of inhuldigen van den vorst door

hem over den rechter schouder en écharpe

gedragen wordt, terwijl een andere gouden

ketting, genaamd m ajang m^ngöêrai, op

dezelfde wijze over den linker schouder

hangt die onder den eersten doorgaat; g.

barat, soort van jongensspel.

c> O ffada (skr. gada, T.), knods, knuppel;

gfada-S5 windwijzer op een masttop; wa-

ker; topwater. — g:adah (lees gadi) lin-

tang: een korte knuppel om dwars mêe te

slaan of te smijten. —- [N.].

/KSèS^ gadis (in bik. en poëzie), maagd

(men. ook anak g.. T.).

"^ C (3 w, bergadang, batav., tobben, zich

L. vermoeien; (uit 't bal., T.) laat

opblijven. — [B.].



^J\?
tJ

l?

Ql^O gSdö^ï^) w^^m van een knolgewas,

^ welks knollen, op eene zekere wijze

toebereid, eetbaar, doch anders vergiftig

zijn— dioscorea trifoliata.

Oc>U 8:5din?> slagtand van een' mannetjes

^ olifant; ivoor, elpenheen (bcëleeh g., z.

onder b., T.).— z. g^neh; gading-S, ^paw-

ten. ^- *s^rï g. (in verhalen en gedichten),

jav., plant met witte bloemen; ook: s^rï

danta (vgl. e^viJ^.^, T.).

^ ^<30 gado, batav. (jav. gado, l,),eten,

de toespijs, niet de rijst (daarvoor

makan); gado ikan, gado sajoer enz.—

[H.], eten; peuzelen; gado-3, eene soort

röêdjat van door elkander gemengde jonge

groenten. — [B.].

^ ^<30 , ikan gadali, batav., een soort van

zeevisschen. — [H.].

25^0 gadoh, tieren, geweld maken, leven

maken; verontrust zijn, in opschudding

zijn; menggadohken, verontrusten, in op-

schudding brengen , storen, hinderen, plagen;

zich verontrusten over iets.

/ Ct>w gadai, /?anrf, onderpand; mengga-

daiken, verpanden, te pand zetten,

verzetten. — ^ gade, batav. — [B.].

^ ) ) w gara (lees )^l?, uitspraak van jj,

T.), w. sum., een gevoel dat men in

sommige lichaamsdeelen krijgt en waaraan

de Maleiers een bijgeloof hechten, zijnde

een soort van tintelend gevoel doch slechts

even gevoeld, veelal in de vingers; alsdan

krijgen zij een voorgevoel van iets.— [N.].

iO, menggaroe, krabben, krauwen; p«ng-

garoe, hark,

\^ .) \ u ?Srib, vcrk. van ujj^.

[j^ vO I- gSroet, kras met iets scherps.

IL, z. galoet.

cj^yO' z. (^^liif.

/ M \ U I' Saris, kras, schrap met iets

scherps.

II., w. sum., een paard de sporen geven

of aandrijven. — [N.].

Q .\j garang, grimmig, woest, wild, tiramiig,

C ^ U !• garing, hard gebakken, gebraden, ge-

^^ roosterd of gebrand; knappend, croquant,

IL, mand, die men op den rug draagt.—
z. amboeng.

III., w. sum. (z. gering, T.), ongesteld;

een langwerpige visch van een aangename

smaak.— [N.].

a #) \ u. manggaroeng, w. sum., van schrik

^ of pijn het uitschreeuwen. — [N.].

^ (l^\S^L\0 garanggasi, batav., spin;

ragf.— [B.].

^ (^ i\^ garoek, batav., krabben,— [B.].—

z. garoe.

^ \u garam, zout; zout met spaansche

peper, zooveel als sambal; m^ngga-

1*
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ram, inzouten, me/ iets dom^ vuai er mede

behoort gedaan te worden, gebruik maken

van iels; bewerkstelligen.

^ CjS^ saran (in plaats van ^)^ , T.), w.

suni., een tussclienwerpsel zooveel

als kiranja; mogelijk ook == barangka-

li?. _[N.].

9i yO garau, van geluiden zwaar, diep,

vol; soewara jang g., basstem,

,0 gasir, balav., een groote krekel

(jav. gangsir); tnen^gfasir, inbraak

plegen, van een dief die een gat maakt in den

pongkót tèmbók (jav. anggangsir). —
[H.]; ondergraven van een dief (vgl. soend.

kasir en ngasir). — [T.].

i^w U I- pasang, meer gebr. gangsang en

gansang, sterk belust naar iets, inz.

naar den coitus, geil (in een hoogen graad

wellustig); van vrouwen manziek, ritsig,

II. (vgl. k^rsaug en bat. kasang en

harsang, T.), w. sum., droog van den

grond. -T~ [N.].

i#wO gasin» (balav. en jav, gangsing,

T.), tol {zeker speeltuig).

•x^L-i^wO ffSsap, batav., naast kasap.—
[B.]. — z. kasap.

L Q^É^V^. menggasak, hard drukkend wrij-

ven; met kracht en hevigheid eenige

uitwerking doen op iets; iels ter dege doen,

raken, \\\ dien zin.

MMU gasal, oneven; maïn gasal genap,

even en oneven spelen,

^ L 3 gapa, batav. (= bïsa) van iemand,

die bij berbaling de knikkers (goen-

doe) op een grooten afstand weet te raken,

die dus goed kan knikkeren. — [H.],

J>u ff^oer, z. onder .^.

VJjOj nieiiggapil, iets onwillekeurig of

zonder doel aan vatten of opnemen.

óijyo, göpoh-gapah, versterking van gopob.

^ (,j ^ V^ gagoe, batav., stom. — [B.].

i-5 O gagang, steel van bladeren of bloe-

men, waarmede zij aan de twijg of

den stengel vastzitten; van een* knoop

het oog.

l, Q
,5 u gagap, stamelen, stotteren, hakkelen.

C,Jl5u gagak, kraai.

^ i
^

o'^ v^ gagoek, z. onder cl;^a^ II.

^u> menggagan, rondtasten; rondtasten

naar iets, bv. naar viscb in het riet.

<^0 gagah, sterk, geweldig.

jO 1°* gala, sterk, stevig; gala-2, mengsel

van hars en kalk, om er de naden van

vaartuigen mede te pekken; stopverf.— z.

lotek.

2% w. sum., lijm.— [N.].
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yO (z. kali III, T.), menggali, graven^

opdelven, opgraven, uildelven, uitgraven,

^jjj^O ffaloet (z. ciJl, T.), w. siim.,

dartel, stoeien; ook garoet.— [N.].

Jol. galoer, verband of samenhang van

iets van het einde tot den oorsprong

of de oorzaak, dan wel omgekeerd; meng;-

^aloerken, iets in zijn geheel verband,

van het begin tot het einde mededeelen;

sffisoer g^aloer, vervolging van iets van hel

einde tot den oorsprong, of omgekeerd,

resultaat er van, stamboom.

IL, soek., ombak g., golven, die naar

ééne richting gaan.

J O gSlIr, van dingen, die aan een ander

verbonden zijn en zich moeten bewegen,

zooals bv. een wartel, de trekker van een

geweer glijdend (niet stroef); van dingen,

die in eene holte zitten, zooals bv. een

paal, een tand, een spijker los, waggelend;

van een schroef verhopen.

( woJ O > menggalas, aan een' stok, hetzij

alleen aan het achtereinde, of vóór

en achter, op of over den schouder dragen,

zooals bv. een geweer.

iJ O fSlang, onderlaag van balken, blokken,

steenen en dergelijke; stutsel [om iets,

voorn, vaartuigen, van den grond te hou-

den]; leggen op (? T.); meiigg:alaii;, stutten

met balken, blokken enz.; leggen balken.

blokken enz. onder iets; vaartuigen opleg^

gen, op de helling zetten, op stapel zetten;

kelüêpak mata akoe terg^alan^, er is iets

onder mijn ooglid; kepala dig^alang deng-

njaii bantal, het hoofd moet met een

kussen onderstuend worden, er moet een

kussen onder het hoofd gelegd worden; g.

gantï, wie zich voor een ander opoffert of

in de plaats stelt; g. dada, achterhoede;

dwarsleggers (één vóór en één achter), die

over het boord van een vaartuig uitsteken

en tot ondersteuning van een afdak dienen,

als ware het de borsl daarvan vormen.

ijO> ySlengngan, batav. (jav., T.), kleine

dijkjes tusschen de rijstvelden.— [B.].

ij O ffallng, naam van een boompje, dat

voor omheiningen en tadjoekp^rahoc

gebruikt wordt; eene soort is g. gajal.

Co j \S galak, woest, wild, fel, gretig,

happig; menggalakken , aanvuren,

aanzetten; öbat penggalak, of alleen pcng-

galak, mgnteerkruid. — ^ galakin, z. an-

djóêrin).

^ ^ U gSlöê, w. sum., omgeven, omsingelen;

laloe kahcêdjoeng b^rgalcê-2 da-

ja ng banjak, vervolgens begaf hij zich naar

het oppereinde der zaal omgeven van vele

hofjuffers, -- [K].

cXJu gSlah, lange stok, inz. om vaartuigen

voort te duwen; boom (z. onder öêdang,
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T.).— *west. Sum.: lange slok of bamboe

om Ideederen te droogen of vruchten af te

stooten. — [ü.]; g. sangga mar?, g. om

het vooruitgaan van een vaartuig te beletien;

sloepshaak (vgl. onder sanggg, T.); g.

cendjam of pantjang, lange stok, wiens

bestemming het is, in den grond gestoken,

als staak te dienen, waaraan men een klein

vaartuig vastlegt, dat geen anker heeft of

het niet wil gebruiken; g. pa n dj a ng, zeker

spel voor jongens, waartoe vier evenwijdige

lange strepen (waarvan de naam) op den

grond getrokken worden, die door eene

dwarsstreep in tweeën gedeeld zijn. Die acht

strepen zijn schaaksgewijs door een jongen

bezet, die de tegenpartij belet om tot aan

de andere zijde van de strepen door te

dringen. Wien dit heen en weder terug

gelukt, zonder gevangen genomenr te wor-

den, is bêlon; peng^gfalah, leitgte eener

galah; mat&hari sepen^g^alah ting^g^inja,

de zon was eene gal a h-lengte hoog (in Indië

tusschen 6V4 en 6V2 uur 's morgens); m.

dóéw§[ s. t., de zon was 2 glldih-lengle

hoog (in Indië tusschen 7 en 8 uur).

^ u (jav., T.) g9loeh (in feik. en poëzie),

prinses.

<JÜU SSlch (vuig.) = ganal.

\^ysj<ró fSmat, z. t^rïpaug; g. cêtan,

naam van een boom.

^^>^^^0 9 infi^g^amit, een teeken geven door

eene kleine beweging of aanraking

met de hand of een' vinger aan iemand;

zachtjes wenken, door alleen de vingers van

de horizontaal, met den rug naar boven,

uitgestrekte hand, even naar zich toe te

bewegen [voorn, om iemands oplettendheid

op iets gaande te maken] ; zachtjes krabben

of met de pooten slaan; snaarinstrumenten

bespelen met de vingers; lüfll^o^wit meng:-

g^amit, eventjes met de punt van een'

vinger aanraken en daarna zachtjes wenken;

pamitan, waarover de menschen, zich toe-

wenken; voorwerp van het stadsgesprek;—
vgl. dj^nggamit; soendal g., z. onder

soendal.

-)(• i/0O jamang, w. sum., vrees; schrik.—

l Rxró g^amak, z. agak; g. t^mman,

mijne gissing is.

/ wL/Ou g:amelan (jav., T.), volledig stel van

javaansche muziek-inslrumenten.

w^O jpamam, verbluft, verbouwereerd,

^ confuus.

"^CT^ gaman, batav. (jav. g^gaman,

T.), wapen. — [B.].

tSt^O j menggramah , bang of bevreesd maken,

iemand angst aanjagen.

i\^0 g:amoIi, z. k^lalang.

^ïO ganlr- eng. gunner— konstabel.
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f W40 u j^as, rusteloos; onstuimig, voort-

varend; van verscheurende dieren

woest, wild; alles aanvallend,

yO ffSnal, juist als, praecies als; evenbeeld.

c>^
^ ii o ffanoeng:, w. sum., eene groot (?).

—

^ ijoo, kaÏM gTftDliiff, w. sum., wit ka-

^ toen.^[lS,l

\ #) u 8fSwar-J8, teeken, vs^aardoor wordt te

kennen gegeven, dat de toe- of doorgang

verboden is of niet gewenscht wordt, inz.

gespannen touw, met bladeren of iets anders

behangen, vóór eene plaats, bv. eene werf,

waar men niet wenscht gestoord te worden,

welk teeken door alle fatsoenlijke lieden

geëerbiedigd wordt.

^^ grot; weergalm, weerklank, echo; weer-

galmen, weerklinken,

] ^O) nifnggaoel, mengen, vermengen, door

elkander mengen [bv. sla, hav^r met

baksel]. — z. tjampoer.

^
J i^o ?awal, w. sum., eene beleediging

aandoen, iemand beleedigen (vgl.

M,). — [N.].

(CêiO ?5wai, eenig werk verrichten; feest

vieren; pegawai, ambtenaar; werk-

tuig, gereedschap, instrument; p. masdjid,

tempeldienaren van eene moskee, als de

imam, de chatib, de bilal en de nodj^.

5^ •)O gaoen?, hol geluid, zooals in eene

>a>\

^ Tyó fiW, sterkte, kracht (vgl. onder

gaja, T.).

^O , m^ngg^har, hard schuren bv. ver-

roest ijzer.

»0 Jffikam, w. sum., onderwerpen,

overwinnen.— [N.].

[ Co !**• fSJfj manieren, inz. gedwongene,

aangenomene, gemaakte, sierlijke gang;

aangenomen toon bij het lezen, reciteren,

uitspreken eener redevoering of het zingen

(skr. geja: zang, T.); rhythmus; melodie; van

het schrift van iemand loop (wijze); sterkte

kracht (z. gahi, T.). In alle beteekenissen

van gaj at ligt het denkbeeld eener voortgaan-

de beweging; m^ng^nak^n g., van eene

coquette haren sierlijken gang aan den man

brengen; meng^g^éjaken) iets, dat gelezen,

gereciteerd, uitgesproken of gezongen wordt

voordragen met een* aangenomen toon; b^lom

ad^ g. akoe, ik ben nog niet bij krachten,

* 2^., w. sum.^ het slaan van vogels;

balam tlg^a g:aja, een duif, die een soort van

drieslag maakt, — [N.].

ij^^O S^ït, z. kaït.

\J>0 O ?5joct, aan iets touw- of draadachtigs

vrij zweven of naar berieden hangen,

zooals bv. eene hanglamp aan den ketting,

eene vrucht aan den steel.

i> O ySïngj snepende toeloop van het voor-

en achterschip boven de kiel.
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>0 «SJang,>UO fajang, zwaar m 't hoofd door te

weinig geslapen te hebben; waggelend,

zooals bv. een vlaggeslok zonder want, een

beschonkene; gaJang-S, z. ganggajang.

iüu !• ffajoenjp, dop eener kokosnoot, met

een* langen steel, dienende om te schep-

pen, — z. sïboer.

IL, fint; mengg^ajoeng, met eene fint

naar iemand houwen of steken,

( r?^ '* S^^J*"' ^^^ spijzen veerkrachtig taai,

zooals bv. gekookte spieren.— z. lijoet.

•II., z. onder gal ing.

O I. gaJaW) z- tölok (en gatep, T.).^
II., menggrajamiii, balav. (jav. gaj^m,

T.), herkauwen, van een koe enz. — [H.];

m^nggaj§min (T.).

v.oO fajoen, heen en weder slingeren, bei-

eren (vgl. ajoen, T.).

I^^^^-O u yanjoet, van aardvruchten niet melig

willende worden, zeepig, zeeperig,

zeepachtig.

d^^, meng^g'anjall ) schuren, slerk drukkend
V

heen en weder wrijven, wrijven,

\^,^^y6 gab en yap, interj. voor een klappend

geluid (helderder dan go eb), zooals dal

van twee platte harde voorwerpen, bv.

twee planken, die tegen elkander geslagen

worden; zoodanig geluid, — z. d^gab en

kgab; gab-g^oeb, met versch. (helderder

en doffer).

(^^^ gfoeb = gab, maar joffer

^ gebbar, dekkleed, sprei; g. gandan.

groot, breed, inz, zijden dekkleed,

•K- yö 9 ??ber geberan, batav., wapperen van

een vlag. — [H.] ; grebcÈrin kètörnja,

balav., de vuiligheid, bv. het vuil dat op het

water drijft (sampah) wegruimen door het

naar andere plaatsen te doen drijven, eer

men in H bad gaat. — [H.].

\c3vi Jo goebernador, g'öèbernador, goe-

wernador, go^rnador en goerna-

dor— port. governador—

,

gouverneur,—
z. göêw^rnor en göw^rnor.

^/ AM^ gebös, batav.,: sentak, iemand

toesnauwen, afsnauwen, — [H.].

•^i_ cLo geboek of geboeg, batav. (uit H

bal., T.), met een stuk hout slaan,

ranselen, — [B.].

^CiivO geboeg, z. g^boek.

\^^^^ gftta — pers. kal en kit, koninklijke

troon (skr. khatwa, T.) — , z. onder

pantas

(^M^, m^nggettoe, zachtjes indrukken met

iets scherps, bv. een' muggesteek met

den nagel van den duim, om het jeuken

te verdrijven, indrukken op die wijze.—
z. tjfkkoe.



•c^ ^•^

¥{^i/»Ji5 g«*ct> batav. (jav. g?i?t. T.),:

k^r^t, doorsnijden, afsnijden. —
[H.].

^ yO j??tir> batav. (jav.. T.), wrmig; harslig,

. zanderig van smaak. — [B.].

g*ettar en g:entar, trillen, nllen,

sidderen, beven; schudden, daveren;

nagemaakte boom, waaraan allerhande

sihiisterijen, zooals gekookte eieren, uit-

knipsels van papier of klatergoud, bloe-

men, schellen en dergelijke opgehangen

worden en die, in beweging gebracht, trilt;

g. nasi, zoodanige boom, die, o. a. bij

bruiloften, in een gebouw van gekookte

rijst geplant wordt; ^emettar (zelden)

trillen (vgl. g^l^ttar en g^m^ntar, T.).

^tjèéJi^ ?etas, batav. (jav., T.), broos,

breekbaar, 't tegenovergestelde van

öêl^t.— [H.]; get9>H'2f soort vdni versnape-

%ring.

Ui j^

iJo I-^ wenffïfttaiig, toebinden, zooals bv.

een' pot, met een stuk linnen, papier

of dergelijken; g. b^latjan, wijze van een

hoofddoek om het hoofd te binden, verge-

leken bij het toebinden van een mandje

(topong) met b^latjan.

II. grettang^, naam eener plant.

CJlC^ , z. onder óêdar^.

cM gretil (bat. got il), 2. gat ir.

^

/.ijCj> , feyetoen, batav. (uit 't jav., T.),

verbaasd, verwonderd.— [B.].

cXJO ffcttah, gom; vogelHjm; ber^ettah,

gom inhouden; van de huid klam zijn,

eenigszins vochtig door de uitwaseming.

/ JJió , g?tï-3, soort van versnapering.

)iX6 gedabir en g^elabir, los heen en

weder schudden, zoodiïs bv. de kossem

van een' os. —- ^f g:oedabir, batav., lel van

een' haan (vgl. g^l^beran, T.). — [B.].

<K^)iXÓ gcdabah, driekante plaat van goud-

blik, als een versiersel voor de

tadjoeh bij sommige feesten. Aan de naar

boven toe gekeerde punt is een gat waardoor

zij door middel van een touw aan de punt

van de tadjoe^ bevestigd wordt. Aan de

basis hangen snoeren van goudkorrelljes of

dergelijke, goendjai of malai genaamd.

^ / j^ÖÓ gedebocs, batav., het spel der

zoogenaamde slangenbezweer-

ders, waarbij deze onkwetsbaar blijven.—
[B.]; z. daboes (T.).

jioöó I- gedeboeng, lap van p. m. eene

span in 't vierkant, gewoonlijk van

laken, waarin sireh-bladen en tabak voor het

gebruik gewikkeld worden. De g. wordt weder

in de sapoetangan sïreh ingebonden.

IL, batav. (bal. ged^bong, T.), de stam

van den pisangboom. — [B.]; gedeboügan

pisang. — [H.].

c
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¥r <wJi-^>JO 5 ^atoh iiieng;f^d^bloe)^ ,

balav., neerploffen, — [H.].

Q.ÖÓ f?dat*? (zelden), groói (is men., T.).

Q.ÖÓ pedoei^, steenen gebouw, groot steenen

^ woonhuis; steenen pakhuis.

^CJïcXj ??d?k, batav. (bal. g^d^g, T.),:

éwa en b^ntji, haten; afkeer

hebben van iets; een afkeer van iemand (of

iels) hebben; hem haten, — [H.]; het land

hebben, het zuur hebben,

^_ Qj^^lX^ g^edotttbal^, soort vm tamboe-

rijn, met nauwe opening, die

naar goedvinden met de eene hand kan geslo-

ten worden/ om den klank dof te maken.

-j^ ij t^iXÓ gedöBbang:, soort van houwer,

in Atjeh in gebruik.

^ ,^6 §^iX£ gedöyan, batav. (jav., T.),

stal voor één paard. — [B.].

^(jC^iX^ g?dê, batav. (jav., T.), groot.—
^-

[B.].

LJiXocX^> djalannja mfnffgediMfk,

batav., wordt gezegd van een

vet of zwaar mensch, die met zware stappen

plof! plofl voortloopt. — [H.].,

^LÜi-A>->cXj > ^i^^^^ mjnggredèWak,

batav., met een smak op

dm grond vallen, als de grond hard is, en

fa^eên valt eene barde zelfstandigheid is.—
[H.].

jS sar, interj. voor een ratelend geluid,

zooals bv. dat van een' donderslag in

de nabijheid, een kanonschot, eene deur,

die met geweld dichtgeslagen wordt. — z.

d§gar en l^gar.

) %-5 j meng^gfra, iemand vrees, aanjagen

door woorden (een* uitbrander geven) of

gebaren,— z. g^rtaV en sergah.

io) *-5 g'erabang:, voijd gescheurd, zooals

bv. een muur, wijder en langer dan

g^rabak.

t
,
_ Q- y o fferabak, z. g^rabang.

^CJL5s>)0 yerabay, batav., soort egge;

gr^i'abaf-g'erCèboeg:, geraas ma-

ken, stommelen, — [B.].

^rj^'Y parangan, jav.: tj^rp^lej; te

Batavia als held van de dongeng:

sanggarangan (soend. ganggarangan). —
[T.]. f

/-3) O gerapai; k^rapai.

«• ""^^

/ jM) 6 , menggeragras, verward haar

uitkammen, hetzij mqj een' wijden

kam, of met de vingers, bij wijze van kam.

ó)ó geragau, naam eener soort van kleine

garnalen, waarvan b^l a tjan gemaakt

wordt.

/•) S ffoerami, batav. (jav., T.), zekere fijne

visch. — [B.J.
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>i&j y yeraham, kies, hakiand (bat. bar-

^
.
ham, jav. bahëm,soend. tjarèhani,

T.); g. boengscè, de wijsheidskiezen (eig.

de jongste kiezen),

kJS 6 I- 8:?rajaiiff, z. rajang.

II., batav. (jav., T.), betasten, rondtasten;

voortsukkelen. — [B.].

iL-> y I. gerbang;, van haar en dergelijke

los en in wanorde nederhangen; ger-

baiig-g*^rbik, op allerlei wijze rumoer maken,

zooals bv. eene vrouw, die boos is.

IL, groote poort, bv. van een stad, een

kasteel (vlg. g abang. T.).

L-jL> 6 gerbak, van den reuk van iets,

inz. van den aangenamen, zich

alom verspreiden. — z. m§rba|j:.

[j^ £ I. gerat, interj. voor een knarsend

geluid, minder grof dan geroet, zoo-

als bv. dat van eene gewone vijl; zoodanig

geluid.

II. en geret (jav.), batav., schrap,

schramp; gekorven lijn; lijnen kerven; knars-

tanden; gerêtan api, lucifers. — [B.].

IIJ y I- geroet, interj. voor een knarsend

geluid, grover dan g^rat, zooals bv.

dat van eene grove houtvijl; zoodanig geluid;

g^roet-2, naam eener soort ysm steenbrasem

(zoutwaler-visch); # batav,— een 50or/ van

zeevisschen. — [H.].

IL, soek., kreuk, verkeerde plooi; rimpel;

b^rgeroet, in plooien vallen,

LU y 5 g?rit-3, naam van een' kleinen,

eetbaren zoetwater-visch, die gevangen

wordt door de eene hand met het aas in

't water te houden, waarop de visch zonder

vrees afkomt, dien men dan met de andere

hand pakt; naam eener liaan, die gomelastiek

oplevert, waarvan onder anderen de knuppels

voor de tawak-2 gemaakt worden.

i_ Q-V y gerettap, flonkeren, zooals bv. de

sterren, eene hoeveelheid juweelen,

vuurvliegjes en dergelijke.

i ö-j> S . menggertak, verschrikken en

vrees aanjagen door een plotseling

geluid, bv. eene donderende stem, het

stampen met den voet op den grond, of

door plotselinge aanraking, bv. met de

sporen, van daar aansporen. — z. g?r5

en sergah.

L-JL.) y gertlk, kraken, zooals bv. een

vloer, waarop men loopt.

c> y goerda (ook g^rda, T.) en gfrffida,

fabelachtige vogel, half mensch, en

rij beest van Wisnoe.

t> y goerdi (zelden), boor, in 'talg.— z.

hor en gêreV-

i J^ T' '"P"?SP''®^^> gladden (glad maken)

door wrijving (voorn, lijnwaden en
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papier, waartoe de Mal. gew. gebruik maken

van de l§ngkcêjoeng); polijsten, strijken.

#jyg p , menggr^ros, liatav.^ snorken van een

slapende. — [H.].

L-JUw y ??rsak> interj. voor een knarsend

geluid, grover dan g^rsiV, inz.

dat van grof zand, waarop men loopl;

zoodanig geluid; maken van een geluid,

zooals bv. dat van dorre bladeren, waarin

men loopt.

Cl>vw y ffcrslk, interj. voor een knarsend

geluid, fijner dan g$rsa|[, zooals

bv. dat van zand, waarop men loopt;

zoodanig geluid.— z. k^rsik en k^rïsik.

C 5 I. fffraiijp, zekgr kleursel, dat als het

^^ ware als eene uitzweting door hitte uit

sommige voorwerpen van het plantenrijk

getrokken wordt; de garang van het ka-

ramoenling-hout en van den dop der

kokosnoot dient, om de tanden zwart te

kleuren; menggem^^ de tanden mei g.

zwart kleuren.

IL, toch, ter versterking, inz. bij vragen;

dan toch (g'erang^an om een twijfelende vraag

uit te drukken, een vraag, waarop men

niet zeker is antwoord te krijgen, zooals

bv. wie zou dat zijn? vgl. garan, T.).

III., soek., = ?rai^.

C y f6rii^, ziek, krank, ongesteld [van

vorsten]; Pf%8rfrliig, wie of wat on-

gesteldheid of ontsteltenis veroorzaakt,

ontzagverwekkend, vreeselijk voorkomen; too-

vermiddel ter verkrijging van zoodanig

voorkomen; k^nnai p. harimau, door

het vreeselijk voorkomen van één' tijger

getroffen zijn, zoodat men er ontsteld of

zelfs ziek van is (vgl. p^*, T.).

I. g:eringsiiig^, soort van koperen

pan»

II, (jav., T.), soort van batik.

III., z. g^rinsing.

jlSs^ 6 geronggranff , naam van een' boom

uit welks bast eene olie getrokken

wordt, die tegen zekeren uitslag (kcë d is)

dient; hol (niet vol), zooals bv.de bamboe,

een ring en dergelijke; g. p^roet, darm-

kanaal.

C^ y garpoe — port. garfo — vork —
In 't mal. voorn, tafelvork.

L-^ y ff«roep, bij het weven slaglade.

^L-JlA^y grerepijak, batav., luidruchtig;

vrolijk van aard. — [B.].

(w^ y bergerak, zich bewegen, zich verroe»

ren; mei^g^erak, bewegen, verroeren;

g^mk hati, het geweten (z. j\ï , T.).

C^ y gerokt interj. voor een geluid, grover

dan g^rak, zooals bv. dat van een'

stoel, die verschoven wordt; g'frolL-grerak,

't zelfde met verscheidenheid.
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\^ S g^oeroek, goeroe^en gerga— pers.

goerk en goerg— , wolf.

-^O 5> ^ergadji, zaaq\ lueiiggergadji,

^ ^agfew; nieng^erg^aclji an^iii, dm

ivind zagen, d. i. laveren; gergadjijaii,

volbracht zaagwerk.

. fc^O y Sfryasl, naam van een fabelachtig

geslacht reuzen.

^é^}6 S gergajoe, z. d^rgahajoe.

>si'c*A verbijieii van nijd of onge-

duld. — [B.].

^\^:yJoO gergelèt, z. h^rg^lèi.

il
^ ^ g*6reg*g'au, van de vingers gekromd,

bv. door schurft, door opzwelling enz.

^CSW^T 8:?rgahajoe,: gergajoe. —
[Div.].

ij ^ gerliilg, me^ rollende oogen in de rondte

kijken, zooals hv. een woedende. — z.

kerling en dj^ling.

L Q J o g^rlap, schitteren, flikkeren, flon-

keren, vonkelen, glinsteren.

-% y I. geram, vergramd, warm in dien zin;

^icA niet meer kunnende bedwingen.

IL, menggeram, in de houwk., de hout-

werken > uitmakende het geraamte van een

huis van pas maken, zoodat zij slechts

behoeven in elkander gevoegd te worden ;

geraman, de van pas gemaakte houtwm'ken

van een huis.

#% y gerini — verb. ned. — grein, zekere

stoffe van kemelshaar.

^ nj^/0 £, tangan badjöénja menggrombo-

ngan, balav., de mouwen van zijn

badjoe zijn te lang en te wijd, zooals bv.

het geval is, als een kind een badjoe van

een groot mensch aan heeft. — [H.].

i^/O y ,
grèmbèngin, batav. (bal. grèmèng,

T.), iemand, bv. zijn debiteur, aan

de klêeren scheuren, om op staanden voet

betaling te krijgen; aan het kleed van zijn

moeder scheuren, zooals bv. een kind doet

om zich vast te houden; grèmbèngan , aan

stukken gescheurd, stuk gescheurd. — [H.];

aan flarden. — [B.].

^,^jjiLA.-x/C ^, kajin badjcënja grambi-

ngan, batav., Atj Aee/Ï ^cAeii*

ren in zijn badjoe (:sowèk-sowèk).— [H.].

i;>/s/ö S geremoet, wemelen, krielen, krie-

welen.

^ (^>AAww*/0 ^ , badjoe gramsoet, batav.,

een buis van eene kostbare

stof. De Arabieren dragen ze.— [H.].

JiL/O £ geremang, van de haren overeind

staan, te berge rijzen.

^ iiLo £ groempoeng, batav.,: soem-

poeng, sriawan; idoengnja
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froempaeBgr, is weg, ten gevolge van syphi-

lis*— [H.]; vgl. jav. groewoeng. — [T.].

- O fferoen, ontzag hebbend, zonder juist

bang (takoet) te zijn, zooals bv.op

het gezicht van een' tijger, een* ontzag

inboezemend man en dergelijke.

{^^yo 6 groernat en goernad~ verb ned.—
granaat (projectiel). — z. p^rïjoek

api.

ijG y gerantang, z. s^ranlang, verschrik-

ken, bang maken; een ratelend geluid

maken, zooals bv. dat van een porseleinen

kast, of van een' hoop koperwaar, die in

elkander valt.

^ «Jo 6, gerontöngln, batav., het tweede

padisnijden in lange halmen, vóór

dat men sprokkelt in korte halmen (m^ng-

gampoeng).

Ka> y gfrentil, in menigte naar beneden

hangen, zooals bv. druiven aan een'

tros.

vX> S gfrentani, een geluid maken, zooals

\ ^ 1bv. dat van eene deur, die men toe-

smijt.

>ISivi y gerindjam, werktuig, om eene

^
holte van binnen schoon te maken,

zooals bv. een penseeltje voor de ooren, een

pompstok voor een' getrokken loop; meng-

gp^rindjam, schoonmaken oï poetsen met eene

g^rindjam, uitpompen in dien zin. — z.

oendar (en onder gaboes, T.).

irs:uy fffrentjang, gerentjang en g?-

rentjengf, z. r^ntjang.

grerontjong:,: k^rontjong.

cX> y gerinda, sHjpsteen, die om eene as

bewogen wordt (z. tjanai, T.); meiig-

g^erinda, slijpen op een sUjpsteen.

^ ^cX> y gerinding, batav., een mondkarp

^ (soend. karinding, jav. rin-

diiig).-[T.].

-Jf CCX> y gcr^ndeng", batav., mompelen.—-

C.cX> y gfrendeng, tartend of uitdagend ieis

L voorbijgaan, zooals bv. een vaartuig

een ander; kwasterig,

fkói S gorindam, spreuk (eigentlijk de taal

waarin spreuken vervat werden, z.

de Ismajatïm; denkelijk 't Tamilsche ki-

randam dat *i skr. grantha is, T.).

t
m^^y gerinsing en greringsing, zich

plooien trekken, zooals bv. het ge-

zicht, bij het eten van iets intensief zudrs;

omkrullen, zooals bv. nat leder in de zon

(vgl. g^rïsing, T.).

t Q«>
f) y '• geröbok, van luchthoudende

lichamen, die in het water ge-

dompeld zijn loslaten of opgeven de lucht

in bobbels; geluid, dat ontstaat door hel

uitstroomen der lucht uit een hol vat, dat

men onder water houdt.
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IL, groote kast; afgezonderd klein ver-

(rek,— *balav., etenskast; vliegenkast (h?^.

grobag? T.).-[B.].

IIL, batav. (uit 't bal., T.), in modder

wroeten of waden. — [B.].

^ Ci^^^ gjröbagr (jav., T.) en gerobak,

batav., kruiwagen. — [B.]; z.

g^roboV IL (T.).

\J2J 0^ S gerfiètoe, van oppervlakten ruw

(niet glad), zooals bv. geperst leder,

linnen, papier en dergelijke.

t * j ^ V ï?''®^^*» ^^^^ ^^ bochten heen en

weder bewegen, zooals bv. een worm ,

die uit eene opening te voorscbijn komt.

L_ Sjw ^ gercêtoep, een knetterend geluid

maken, zooals bv. dat van een

geweervuur in de verte.

^5 y ff?****?» 2- goerda.

^ Cw3t>5 y grö&doek, batav. (bal. groe-

doeg, T.), rommelen, bv. als

donder. — [B.] ; menggrftdoek proetnja,

het rammelt hem in de buik, als de buik

zoo goed als ledig is en men honger

krijgt. -JH.].

L^Ó9\ S ïfrodak, rommelen, zooals bv.

een rot in eene kist, waarin zich

allerhande geluidgevende dingen bevinden.

•^C^*j3i^ ^ grödèk, batav., borrelen; op-

borrelen. — [B.] ; m^nggrddök

atïnja: mendongkol, maar m^ndong^kol

)1S.

lebihan, een wrok hebben tegen iemand,

boos op hem zijn, zonder dat men zijn hart

lucht geeft; vgl. gródokin, iets bv. koud

geworden koffij weer opwarmen (:ang^-

tin), van de rijst, en verder het jav.

godog.— [H.j.

LJum^^ ï^rösok, z. k^rosok.

I

/ N^#i S geropis, verrichten allerbande

fijn werk; knutselen.

^ L3#) y geröwa^jL, z. sontak; meng'g^e-

röwak , wijd openscheuren.— [B .]

.

C^^J^ greromet,: g^ropi

j
ij

15 y jeröênlny, naam eener soort van

I kameleon.

\ -H- ijfti^ 5 gerèüèiig, batav.,: berlobang,

met gaten, bv. van een graf, dat

ingezakt is, dan is de tanah g^F***^"?

(jav. growong). — [H.].

g^^ronjot, van de zenuwen trek-

ken, trillen.

2 S g^eroh, ongeval, ongelukkig toeval, onge-

lukkige ontmoeting; g. tidak m^ntjïjoem

baoe, ongeval, dat men niet heeft kunnen

ruiken (voorzien); g:eroh.g:?rali, in over-

haasting en in wanorde; hol over bol, holderde

bolder.

^ Ö y SF^h, batav. (jav., T.), warm; druk-

kend weder. ^- [B.].

/.i\j& ^gerhana—'Skr. grahana—,ec/ip5.

é.
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(C y ïprft'ij slaapstede zonder voeten^ be-

slaande uit een langwerpig vierkant

raam van op den kant slaande planken

met eene naar boven gekeerde planken

vloering, waarop de lïlam te liggen komt.

( C ó g^Tï^ met hel een of andere lichaamsdeel

eene onbeduidende , meestal trekkende

beweging maken, zooals bv. bet scbouder

ophalen.

-^{^^^yO Ó yoerïta, balav., vezelachtig (vgl.

kereta II, T.); djarak g., zekere

plant. — [B.].

^ i^^^yO y 8f?rijat, soek., naam eener kleine

schelp y die ter versiering op aller-

hande voorwerpen, zooals bv. de t^rendak,

de tóêdoeng sadji, scheden van snijdende

wapens, vastgehecht worden.

ViJAA^ w gcrïnjoet, uit gemelijkheid scheve

gezichten trekken,

<^ y jerêdjaeniferêdja— port. igreja—

^ kerk.

•?(- LJlSi\> y > menggrè^ok, batav., iemand

plagen, door bv. als hij

schrijft aan zijn schrift te trekken. —
[H.].

êJSk^ y gêritjau, rad en lang snateren,

rad en lang kakelen, — z. ïtjau.

^CJ^cXjy . mpngrgrfridlk tangannla,

batav., zijn handen niet stil

kunnen houden, handtam; rasanja m,^ een

gevoel aan zijn lichaam hebben, als liep er

een beest op, dal een kriewelend gevoel

veroorzaakt (bal. grïdip, T.).— [H.].

i. ;̂y gerïsiiigr en kerising*, het gezicht

veiirekken, hetzij van pijn of bij

het ruiken van iets onaangenaams, den

neus ophalen, zooals bij het ruiken vaii

iets aangenaams (vgl. g^rinsing, T.).

^ (^_Q ^ 6, matanja menggriap-meiiggrriap,

batav., zijn oogen zitten half

dicht van slaperigheid; ook van de kleine

oogen van een chinees.— [H.].

grèpès, batav., z. bëbes,

petjah di pin^g-iran, van het

onderste gedeelte van een mouw van de jas

van iemand die veel schrijft; daoen g^rèpès,

blad waar de beesten aan den kant aan

geknabbeld hebben; kajin grèpès, waaraan

bv.de raja p geknabbeld hebben; z. kóbès.

-¥: / -Jlj y » meng^grèpè, alles aanraken,

overal aankomen; betasten; rond-

voelen. — [\i.]\ balav. (uit 't bal., T.),

inengf^rèpè tangfaiinja, overal rondtasten in

den donker, om den weg te vinden.— [H.].

t,, Q-^^ y g^erijak, wemelen, krielen. — z.

rïjak.

/ jèè6^ y fcrigis, vol scherpe punten en

insnijdingen, zooals bv. eene vijl,

eene zaag en dergelijke; van de snede van

een lemmet vol schaarden, hetzij door roest
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of anderzins; van een pennelrek oneffen,

vol scherpe punlen en insnijdingen; oneffen

pemieschrap, pennekras; mengg^en^is, van

de snede van een lemmet schaardig worden;

van eene pen krassen, spatten,

^- . >o y 8^*ri§'i(l) wcslk. van Suni., =
parijan (bat. garïgit). — [T.].

g'erïmis, motregen.ij^^^^

^ , nieuo;gTimino*an , batav.,: k e-

semöêtan (jav. griming, T.),

slapen, van een lid; ook van een gevoel als

van het kriewelen van mieren of luizen,—
[H.].\

CiXo y gerének,: rënek.

^^^/^ £ gcrêiijet, van de spieren, ook

van die van een geslacht beest,

onwillekeurig trekken.

1^ , pers., el (^Vie van de oude ned.).

u^ g'oes, interj. voor een geluid, dat

ontstaat, vA^anneer men bv. met de

knie tegen een tafel stoot; woord, om dat

effect te maken van eene menigte voor-

werpen, die tegelijk voorwaarts snellen,

zooals bv. een troep kavalerie, de schoten

van een peloton infanterie en dergelijke;

zoodanig geluid; van eene menigte voor-

werpen te gelijkertijd voortsnellen,

f uó y nienggessa, overhaasten;— * gedurig

iets willen doen; aandringen op iels;

MAL.-NEDEKL. WOORDENBOEK. DEEL III.

gessa-3, met alle geweld (blijkens 't kruisje

geen Rijowsch, maar Avaar het gebezigd

wordt, wordt niet opgegeven, T.).

\j>A#vw (jav., T.) goesti (in hik. en poëzie),

heer,

^ é.aaj5 êT^öê, batav.,: cêsir, wegjagen, —
•

_
[H.].

ftrS ^öiig (vgl. ^) , T.) , groot koperen hekken

met opstaande eenigszins naar binnen

hellende randen en eene verhevenheid in *t

midden, waarop met een* elastieken kluppel

geslagen wordt. Het geeft een' vollen en

zwaren toon en dient tot muziekinstrument

en tot het geven van seinen; g. tjaboel,

de oorlogs-gong,

/j^JO I. ganS'sa (ïi^cn. kangsa, ï.) —
skr. kangsya (of liever kangsa

met het oog op de 2^° beteekenis, T.) —

:

p^röênggoe, 2^. soort xdiü presenteerblad o\^

vier lage poten, daarvan gemaakt; z, lajang.

II., nienggangsa, verplaatsen; overplanten;

balai digangsa, verplaatsbare balai.

III., batav. uit 't Nederl, gans.— [B.] ;

z. hangsa.

i^iO gangsang, z. gasang.

^ ^j^ji^ ganjsing, z. gasing.

^* «.A^A.X,J gongsèng:, batav. (jav. kong-

seng, T.), een kokosnoot nadat

hij in tweeën gespleten is, in de braadpan

3
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(penggorengan) heen en weer wrijven, tol

dal hij gaar (geel) is.— [H.].

Ci5sjL5 ?angff?> <le rivier Ganges.

&

c

, iiien^graii^g'oe , storen^ iemand

lastig vallen, zich bemoeien mei iels;

aanraken,

^an^^ajving^ of g*ajaiig-S, naam van

een* boom , waarvan de bladeren en

worlels legen hoofdpijn gebruik l worden.

I., nieii'^^aiig'g'aii^, even over of

tegen hei vuur houden, lichtelijk

schroeien, zengen; den arm of de liand

uitstrekken, alsof men iels over hel vuur wil

houden; maka taiiganiija terganyg-aiig, en

zijne hand (die zich uilgeslrekl had om iels

te verrichlen) werd uitgestrekt gehouden (bleef

uilgeslrekl bv. van schrik); pegaiiggaii?:,

werkluig voor 't mengganggang; kachel,

stoof enz.

II. ganggang, z. JjS .

^jiSLjk^ gonggeng, balav. (jav. gang-'

g^i^, T.), wier. — \^.],

ijSijL^ I., menggonggong, tusschen de

tanden nemen, houden; op zekere

Wijze mei rebanq-begeleiding zingen, af-

komstig van Indragiri, alleen voor vorslen,

inz. wanneer de vorst een' tocht te water
«

maakt.

IL, balav. (bal. kongkong, T.), blaffen,—

[B.].

i5sJt,D ginggang, zekere geslreeple sloffe,

ginggang.

m^jkjj 9
genggang dijatas, ivatcrloopsklos;

g. dibaw^ah, balkweger.

f

ta^Tsou^ genggong, mondirommel,

goenggoek, pal.,: po eng

goek (T.). -

gonggok,: s^nggcëloeng.

genggam, gesloten hand, vuist; zoo-

veel als men in de gesloten hand kan

vallen, handvol, vuist vol; menggenggam,

sluiten de handen; in de volle hand nemen.—
^ganggaman, w. sum., gebied; onderhoo-

righeid.-— [N.]; vgl. bat. gomgom (T.).

^
fj"

•^ ganggan (lees ganggangen

vgl. renggang, T.), w. sum,,

uit elkander wijken, wijd uit elkander»—^^[N.].

L—Ü-5 gaP> geluid nabootsing: z. gel^bap.

C_A^ goep=gap, maar doffer.

i^ qj?j5 ï> g?Poek-3, soort van versnapering.

II., z. onder gQUiok.

^ ^
*^.Mfj5 : kcjêwé geplak, balav., een

gebak van rijst meel, suiker

enz. — [H.].

^ e jwa y^D gegaras, balav.,: ba dok. —

[H.] ; vreten.— [B.] ; gegares,

in de Simiskin (balav. afschrifl) van hel
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eten van een reus, die allerlei ongedierte

verslindt; vgl. jav. gragas.-— [T.].

*,.j-^q15 geraman, z. gam a n.

u/

C>^X-^ geg'ffat (vgl. Kj>.^c, T.), mof (vraat-

ziek insect).
UJ

S^ó S^SS^^j trillen y dreunen, schudden

[l)v. een stoomscln'p]; bergeg^g'ar,

schudden, l)v. een* boom.

* c QJS,J> ^fSS'?!», balav., sMleren. —
[B.].

L. üJSv3 8'egg*ak, van geluiden verward;

niet van elkander te onderscheiden

[zooals van een gevsreldig rumoer] ; luidruch-

tig; huiderend. — z. gcègoep.
vu

/J>v3 8'?8'g*ai> van vaartuigen, huizen

en andere uit verschillende deelen

samengestelde dingen niet sterk genoeg,

niet stevig genoeg.

^KÓ gela, van een vaartuig open naden

hebben en ten gevolge van dien in een*

hoogen graad lek, naadziek {?),

^\^Kd g^elabir, z. g^dabir.

(^—0>mJjKÓ ffelatoek, bibberen, klapper-

tanden,

^ Li^y^^ ]?elatik, batav. (jav., T.),

rijstdiefje, zekere vogel.

[B.].

^,

f: \ó^y<D geladir, batav., slijm. — [K],

C._^\s/)aJ^ I. g'eladak, zolder van plan-

ken; dek van een vaartuig;

plat dak van een gebouw^.

II. batav. (jav. geladag, T.), ruw; wild,

een slecht ras paarden, — [B.].

jSÓ gflasar en grelansar, naar voren

uitglijden, zooals bv. de voet op

een' glibberigen grond. — z. g^litjir.

^^,,,^Sió ^\3 gelakak, lachen, alsof men

wil stikken,

LtS s^A-5 galSga? naam eener soort van

riet — saccharum glaga; saccha-

rum spontaneum (gelagah, T.).
.

^ j-jI^O gfïagar, batav. (jav., T.), balk,

rib. — [B.]. — z. g^l^ggar.

ü^\^ g'elalar, zich heen en weder be-

wegen, zooals bv. een onwillige

bond, die aan een' kettmg voortgetrokken

wordt: zich heen en weder wentelen.

^jKd galama, naam van een' zoutwater-

visch. •

L.xsA-AD gfelebali en g^elebap, interj, voor

een dof, ploffend geluid, niet veel-

heid, doffer dan g^l^bak, zooals bv. dat

van eenige bundels papieren, die plat op

den giond vallen; een dof, ploffend geluid

maken, met veelheid, doffer dan g^l^bak,

2^
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zooals bv. dat van ecnige boeken, die plat

op den grond vallen. — z. bab, d^bab

en l^bab.

yK/0 gelebbar, in wanorde uil elkander

stuiven,

L^^ Qjla^ ^elebak, interj. voor een dof klap-

pend geluid, met veelheid, minder

dof dan g^l^bap en g(?l^boek, zooals bv;

dat vaneene hoeveelheid boeken, die op den

grond vallen; zoodanig geluid; z. bak,

d^bak en lebak.

l CLkJ^ geleboek, interj. voor een dof,

ploffend geluid, met veelheid, doffer

dan g^l^bak, zooals hv. dat van een'

tros kokosnooten, die van den boom valt;

zoodanig geluid; maken van zoo een dof,

ploffend geluid. — z. boek, d^boek en

Inboek,

•X- wAaJ5 , g*elfbêraii, batav., lel van ge-

vogelte (vgl. g^dabir, T.).~ [B.].

V^>nJ5 ffeloet, elkander met de armen om-

vallen en MO worstelen,

^elettar (van g?ttar, T.), beven,

sidderen,

kJÓ gelettis, zich slüipachtig heen en

weder krommen , zooals bv. een

worm, waarvan men een stuk afgekapt heeft.

^ L-Jl-A-Aj gelette^t, batav., klappertanden

(vgl jav. gl^tëk, T.). ~ [B.].

^

L/^'

j

l hjjJó gelettlk , sltiipachlige en ongeregelde

spro7tgen maken; spartelen, zooals

bv. een visch op het land, of eene geslachte

kip (vgl. këlëtik, T.); van eene vlag of

dergelijke, door eene stijve bries bewogen

in korte golvingen wapperen.

f^\Jo 8*pl?ttja, smalle, dunne matras voor

^^ één persoon; naam van een' boom.

iX)o geledoer en, minder goed, g'e-

ledoll, van de buik in eene plooi

nederhangend,

QCXJq , mengrg^eledang:, de armen stijf uil'

^^ strekken, bv. van vermoeienis. — z.

kadang.

c lXJ5 geleding:, krom trekken, zooals bv.

^ eene plank, aan de zon bloot gesteld

tJcXJj » z- g^l^doer.

J5 grelar, eerenaam; titel; naam, die aan

kinderen van grooten bij hunne manbaar-

wording (besnijdenis, bij jongens) gegeven

wordt; nieng^g*elar, geven een eernaam enz,

aan iemand, inz. in het openbaar; benoemen,

titelen,

/ huJo I. ï?las — verb. ned. — glas (de

zelfstandigheid); drinkglas; mengsel

van fijn gestampt glas, porcelein, vuursteen of

zandsteen, met eene soort van lijm, waarmede

het touw van vliegers bestreken ivordt, om

daaraan eene zekere hardheid en scherpheid

te geven, die het geschikt maakt, om het

J
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touw van een' anderen vlieger als liet ware

door te zagen en zoo dien anderen vlieger

te doen nederstorten.

II., g. aboe, batav., fut! licht goed!— [Ij.].

iJ5 8*?laMSj ring, die aan armen of beenen,

gewoonlijk hoven de hand of om den

enkel, gedragen wordt; g. badjang, snoer

van zwart garen om den pols, als een

talisman legen de badjang; g. patah

s^mat, armring, beslaande uit schakels

met oogen, die door pinnetjes aan elkander

gehecht worden; g. pöëjoek, ringachtige

versierselen aan het benedeneinde van de

poolen van verschillende meubels; g. m têka,

armring met cene plaat (möëka), die van

boven den elleboog gedragen wordl. Zoo kan

men ook noemen de armringen der europ.

dames met breede slolen; perg'elangan,

plaats aan het lichaam, waar de</. gedragen

wordl; g^elaiig-JJ, benaming voor aZ/er/m/irfe

ringvormigi', voorwerpen, bv. grootc ijzeren

ring, voor versch. gebruik op vaartuigen;

ring, waardoor de siuithoorn van eenc deur

of venster gestoken w^ordt; naam ecncr soort

van aardworm met een' ring van eene

lichtere of donkerdere kleur aan den nek, die

van 's avonds na zonsondergang den gehcelen

nacht een schril geluid maakt (soort van

ingewandswormen, T.). — ^ batav., roti

g., ringbrood; r. g. h^8\, ijzeren krakeling;

ijzeren schalen; enz,— [B.].

iJ5 ffeloeng, halfcirkelvormige buiging, zoo-

als men aan lange buigzame voorwerpen,

bv. rotting, kan geven, zoodat de twee

einden evenwijdig naast elkander komen;

hoeveelheid van zulke voorwerpen, met

eene halfcirkelvormige buiging lot een* hos

samengebonden; naar hoven gekromd hoofd-

versiersel; nien^g:eloeii^, halfcirkelvormig

huigen, tot een' bos of bossen enz. samenbin-

den; rotan satoe g., een halfcirkelvormig

sa'mengebonden hos rotting,

^- ^j^Jk)6 g^elanjsir , balav., glijden,—

[B.]; z. gQlintjir (T.).

wv^iJj g-elong'sor, z. k ^longsor en

longsor.

fL/^jisJo g'elonffsong, z. kelongsong.

^.^JLJO gelaiig^g'aDg', besloten vlakte,

waarin zich iels bevindt of toe-

draagt; strijdperk^ kampplaats; kring (om

zon en maan), ring (om Saturnus); g. ajam,

plaats voor hanengevechten; g. süisoe, bruine

kring om de tepels; g. of bingkai mSta, z.

onder binkai; g. mêrah, roode kring (ont-

steking) om wonden, zweren en dergelijke.

i-^JtJi'ni«.-Ts^-JCA;) ffflcngg^aiig", naam eener hees-

Ier (cussia alata) wier bladeren

een geneesmiddel zijn tegen den ringworm,

waarom zij ook daoen kccrap, genoemd

wordl; soorten: b^sar, groot, en k^tjil,

klein.
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^ >>OitA> g'eliiigg'em, balav. (vgl. soeiid.),

de bixa orellaiia, welker vrucht

op de rambcëtan gelijkt en waarvan de

püjes gebruikt worden, om de nagels

rood te verven; minder bekend onder den

naam van galöêga. — [B.].

^„^Jo 8*fla|>) donker, duister [sterker dan

k^lam]; barang ^elap, smokkelwaar.

C_Aij gelip, z. kQlip.

^aJ5 8:?l?ppai') z^cii sluipachltg bewegen,

spartelen zooals bv. een dier dat

geslacht is (vgl. k^loepoer, T.),

ijJi/6 ffelfPöCiig:, inlerj. voor een geluid

van een groot rond lichaam, dat in

het water valt; zoodanig geluid maken.

L-J2-A6 gflJitfe) geluid der menschelijke stem

bij een* vrolijken, schaferenden lach.—
z. g^lakak.

^_ c^ 8*?lok, z. k^dglam; sapoetang'an

g'elok: s. i^rnang.

S'süS ^flfffSftï'j in de bouwkunde binl of

balk, waar de vloer op komt, vloerbinl,

vloerbalk; p^njamboet g. of voluit, rasoek

p. g., de uiterste dwarsstrooken, waarop de

vloerbalken komen.

"'l!'*
t

,

Q '^J^ g^elekkak, loslaten, zooals bv.

de pleister van een* muur, verlak

van verlakt goed en dergelijke, losgaan,

in dien zin (vgl. g^löpak, T.).

a? g*alag*ata, netelroos — urticaria.

L-^-^SmAj g:el?8'?*V) iorre/m zooals kokend

water; bobbelen, koken [inz. met

betrekking tot het daardoor veroorzaakt

geluid].

. j^Jó gftlgal, eenigszins krankzinnig, ge-

troubleerd,

^- JoAJ (vgl. gïgil, T.), nienggelgrelan,

batav. (bal. nggilgil, T.), bibberen

van de koude, van iemand die de koorIs

heeft. — [H.].

wA5 g'flaiM) naam van een' boom, welks vliezi-

^ ge schors tot breeuwen gebruikt wordt—
gordonia—;g. tïkoes, z. b^tï; ïkan g.,

naam van een eetbaren zoutwater-visch.

ys.«|i^ g-elambir en gelember, slap neder-

hangen, zooals bv. de kossem van

runderen.

%A-|J5^ gelember, z. gelambir.

iAi4*A5 gelemboeng, waterbel, borrel, bobbel,

blaas; menggelemboeiig*, opgezet

door lucht, opzwellen door lucht, hetzij aan

een' of aan alle kanten; waterbellen opgeven;

van iets dat slap is, zooals bv. een blaas

opzwellen; van eene vloeistof blazen opgeven;

borrelen, bobbelen; g'elemboeng-g^leiubiiig,

eene golvende oppervlakte vertoonen, zooals

bv. eene matras die van afstand tot afstand

doorgestoken is.
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«.A^A5 segelombang:, baar, golf [grooter

dan ömbak], zee, in dien zin; g.

büeng<7 lepang of m^mbööuga lapang,

golven met wille koppen; z. onder ^ nip as.

m^M^Jó g'elenibiïig, z. onder geleniboeng.

l^2>^*f-^ g'elemat, stuk vast dek aan den

voor- of achtersteven (soort van

balfdek).

ixLf.^ g^elenipatig*, uitgestrekt op den

grond liggend, zooals bv. een lijk,

een l)eschonkenc; op eene ongewone plaats

liggen; in den weg liggen.

JkXjo §*elintar, overal rondgaan, bv. om

iets te zoeken.

^ JJ<\}o g'eliiitir, batav. (jav.). In een

bataviaseb receptenboek: na de op-

noeming der ingrediënten, die door elkander

gev^reven worden, gelintir gelintir €ntal;

vgl. pi^lintir. — [T.].

^ iXx^ gelantoeng, batav., bengelen, blij-

ven hangen.— [B.].

^ ixAA) , tinggal nienggelanting batav.,:

koental-kantil , aan iets al baaije-

rende blijven hangen, van iets dat bijna

geheel van iets anders is afgesneden of

afgebroken. — [H.].

jSXxio gelintjir en iielintjir, gelinsir

en kelinsir, afglijden, zooals bv.

de voet van een^ steen, waarop men trapt

of van de sport eener ladder; van de zon

dalen (vgl. jav. lïngsir, T.). — z. g^lasar.

ó^cXk/ó gclendongf, alles, waarop draad-

^ vormige lichamen gewikkeld worden ;

spoel, klosje voor garen (z. k^rëta); rol

voor de loglijn; klos, waarop het garen

van de p^l^ting op gewonden wordt, door

middel van een wiel (rabat); groole rol,

zooals bv. die, waarmede de kluiten van

een geploegd land fijn gedrukt worden;

soort van Aa^joe^, waarmede touw in elkander

gedraaid worden; benang g., garen op

klasjes; menggelendong, bij het weven

draadvormige lichamen opwikkelen op eene g.

^^i^JLo g'elansar, z. g^lasar.

yg^^JL^ gelonsor en gelongsor, kelonsor

en kelongsor, of lonsor en longsor,

afglijden van een' boom. — z. g^lenser

en g^lasar.

y^k> gelinsir, z. gelintjir.

ij^)6 gelonsong, z. g^longsong.

yJo gelcnjar, z. ^
i a , 's f.}^ . mengg:elótak, vruchten, die

eene harde schil hebben, zooals

bv. kokosnoten ontdoen van de schil.

J bj^ jr?g^lodar, spartelen, om zich los te

rukken.



^LlSoj^ ffelöêdoegr (jav., T.), gelöè-

doek, balav., donder, — [B.].

\ ^Jo gelora, hevige storm met regen;

stormpas, charge (milit.); oorspr. o«-

stuimige zee, waarin een vaartuig dreigt te

vergaan; opschudding, moéietijke omstandig-

heden, benarde toestand.

LID S ^JO geiarat en gelCêrah, z. H^^^.

^ S yO gelcferah, z. g^lcêrat.

^vj ^J5 gelösor, van eene helling afglijden»

C._jivj^\5 , menygrelösok, tusschen de han-

den wrijven, zooals bv. iets dat

men wascht (vgl. ^^, T.),

/ MsJi^}6 gelftpas, z. k^lóêpas.

(,_JLj4i5^ ??löpak, van eene korst, die

op iets ligt, zooals bv, verlak,

een pleister van kalk of dergelijke geheel

loslaten (vgl. g^l^kkak en g^lokak, T.).

t Q,S yó ffelökak, van eene korst, die

op iets ligt gedeeltelijk loslaten,

zoo^s bv. de schors van een' denneboom

(vgl. gelopak, T.).

-¥: LLS^aAj gralö&ga (jav., T.), z. g^lingggm.

^,^>a) 4.a5 gelifcgoet, sterk beven of rillen,

zooals bv. in eene hevige koorts,

óf van vrees (sterker dan gïgïl).

SOó geltêffoer, naam eenor soort van

asam of wilde mangga; naar de
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vrucht van dien naam diepe voren en ver-

hevenheden, als' versiersel, zooals bv. aan

de pooten van meubels; knop op iets, in

den vorm van die vrucht, bv. op een deksel,

of onder iets, bv. onder een hanglamp;

groeven en verhevenheden of hollen en rand-

jes, als versiersel op allerhande voorwerpen,

zooals bv. pilaren, planken en dergelijke;

de vlakken en kanten van veelkantige licha-

men, zooals pilaren, buksen, pyramidale

lichamen enz., die men, wegens hunne

overeenkomst met de kantige b^limbing-

vrucht, Ier onderscheiding, g. belimbing

noemt. — Aan buksen onderscheidt men

g^löêgoer löëwar en g^löêgoer dalam;

berg^elcgoer, van vuurwapenen getrokken

zijn. — z. körok en aloer.

JO g-elijêloer, afglijden, zooals bv. eene

broek van het lichaam; gfemaaAi/ce/yA;

door iets glijden, zooals bv. eene lange knoe-

del door de keel, eene loodlijn door de hand

of door het water. — z. Icêloer.

^ C>^^ 5-^ gclö&mat of tingkat peralioe,

batav., het dek van een vaar-

tuig. -[B.].

^/^ ó6 ffelijêmoer — eng. gold mogur —
naam eener gouden munt van /* 2 1 .60

waarde.

i.^ ^j6 gelöèmang*, over en over besmeerd,

over en over bestreken, vol, in dien

zin.— z. dj^möêwas.
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JbLJ %-a5 gelöueilg', klein koperen bekken

met een* sleilen, naar Linnen loe-

loopenden rand, waarvan er 2 of 3,

met bepaalde toonintervallen, die tot het

gamelan-spel behooren en onophoudelijk

geslagen worden, om aan *t geheel geur

bij te zetten (z. tengkah).

/ —J5 fffli) ^^^^ afkeer of afgrijzen gevoelen;

küieling gevoelen; een drang tot lachen

gevoelen; g. g^man, afgrijzen en rilling

gevoelen, zooals bv. bij het zien van eene le-

vensgevaarlijke tour van een' koordedanser;

g*eïï-2, de nieren. — *batav.^ peiig^gelian
,

geen kitlQlen kunnen verdragen , licht lol lachen

ie brengen^ licht viesch van iets zijn.— [B.],

^/^\}o 8*?lïbar, fladderen, zooals bv. ccn

zeil, eene vlag (z. g^letir); heen en

weder slingeren, zooals bv. de halskwabbe

van een' os.

^j>na*a5 ffolïta, donker, duister; als adj.

ter versterking van gQlap; g'elap-

g'olita, stikdonker.

\2;y^jJÓ ffflïj^t ^^ g'elijoet, zich buigende

uitrekken, zooals bv. iemand bij het

opstaan; z. onder g^lïjang.

j^ l *Q.^jUO geletak, balav., onordelijk

slingerend of verspreid,— [B.].

L^ JLjLxJq L g*elêtek,^ kitlelen; kitteling

gevoelen; een groot verlangen heb-

ben.

•X-

II., w. suni., stoeien; gekheid maken,

schertsen. — [N.]; z. getek (T.).

AJkj<J6 ffalètah, z. onder b^rg^let.

l^ jijSi^^-O g^flïtjikj uitglijden, voorn, van

de voeten.

-)f <Ki^X\j6 g*elêtjeh, soek., uitglijden.

Ami^kJo Sell^'Ah y onrustig zijn, gejaagd zijn,

niet op zijn gemak zijn; heen* en

weder schuiven, woelen als iemand, die niet

kan slapen (vgl. b^lïsah, T.),

JO , ffelijaiig* g'elijoet, zich in verschil-

lende bochten krommen en buigen, zooals

bv. eene gevangen slang.

J^ gaUjociig, galijoen en galjöêu — sp.

galeón— ,
galjoen (groot zuilvaartuig).

u)o g'elïpar, z. k^lïpar.

&

b

t—i. g*elëpek, slap legen iets aanhangen,

zooals bv. een zeil bij windstilte

legen den mast.

g'oelig'a , steenachtige verharding

tusschcn vel en vleesch van eenige

diersoorten, voorn, de siniia longumanis en

het stekelvarken, door verwonding te weeg

gebracht; nifHggoelïg:a, sago lot korrels

maken, /iio/rcfew. — ^^ of moestika, batav.,

bezoaar (zekere steen). Op water of melk

gelrokken, een krachtig tegengift; in den

maag van zekere dieren gevonden. — [B.].
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den kam; cylindervormig stokje ,

dat door een' schiiifzoom komt en waarmede

eene stoffe uilgespannen wordt, bv. hordiiur-

sel (usschcn een raam (z. sösok, T.).

^>Jo geina» z. onder <xLoJ.

óiXjJo gelflah, z. onder <xx«J.

iJoüo gelinang, stel van drie koperen diepe

bekkens, van verscliiilende toonen en

met een' knop in H midden, waarop met

een houten hamertje geslagen wordt, behoo-

rende tot de gamelan.

^ yJ^fJ^ gelinjar, soek.,: gel^nnjar.

¥r iL^j^JO 8'elïiijau, soek., van gladde voor-

werpen, zooals bv. diamant, de

waterspiegel enz., glanzen, schitteren,

..^Jo geleniijar en gelcnjar, tintelen (ook

van een lichaamsdeel); flikkeren; zich

onrustig heen en weder bewegen; kaki akoe

m^ngg^tennjar b^rdjalan dipasir jang

panas ïtoe, mijne voeten tintelen van het

loopen op dat heete zand.

s^ yam, interj. voor een donderend geluid

^ (minder dof dan goem), zooals bv. dat

van een kanonschot, een bons logen eene

deur en dergelijke.— z. d^gam en l^gam.

>3 goem == gam, maar doffer.

'k >-5 ffiitt) batav. (chin.?), gekarteld goud-

draad, — [B.].

\j^ gema, dreun, hol geluid,

jV^ goemala, z. koemala.

[.^^^^y^ goemba,: gadjah.

O^v.^ gomba, voorlijf van een dier; schoft,

\\j^^ gembala en kombala— skr. gö-

pala (prakril gwala, T.)— , herder,

verhocder; menggombala, tamme dieren

hoeden, drijven; tempat gombalaSii, m-irfe.

i*^ysjs^ I. gemboet, zich trekkende bewegen,

zooals bv. de voorhoofd fontanel van

kleine kinderen, eene foetus en dergelijke;

opwippen, zooals bv. een stuk goed, dat

aan de vier hoeken vastgehouden wordt en

waarmede men zich voortbeweegt; kostbaar

gehemelte, boven den olifant gedragen, die

voor den vorst verschijnt, om knielende en

met den snuit zijne hulde te bewijzen.

* II., soort van beteldoos, — w. sum.,

eene mand die met een touw of zeel over

de schouders gedragen wordt. — [N.].

yk.40 gambar, afbeeldsel, beeldtenis, beeld,

portret, schilderij, leekening; meng-

gambar, afbeelden, afschilderen, afteekenen,

schilderen of teekenen, in dien zin.

y<^ gambir, naam van een struikgewas,

van welks4)laderen een dik sap gekookt

wordt, dat men, wanneer het, in den vorm

van koekjes of balletjes, gedroogd is, bij



^ 27 Jj^

de betel gebruikt — nauclea gambir —

;

het gedroogde sap zelf.

y^45 gemboer, van den grond zÊhl, los,

mul; van een dierlijk lichaam week,

pappig [niet strak]; meii^g'emboer, den

grond zachl enz, maken, bv. om er iels

op te planten.

^ y^^ 8'oenibar, soek., merg van palmge-

wassen.

^ C 4.A-45 gembereng (niet ingevuld; mis-

^^
schien 't jav. onder pereng aange-

haalde woord, T.).

/ W4^-^5 gembas, naam van een^ boom.

^ / W4wv-|0 g-embès of goembès, batav., —
matras, dunner dan een ka-

soer. — [11.].

jij<j^S g'atiibaiig', soort van speeltuig, be-

staande uit een^ langwerpigen, schuin

V toeloopenden bak van hout of metaal, waarop

platte staven van klinkend hout of metaal

gelegd worden. Die staven zijn naar een'

vasten regel gestemd en worden met twee

overtrokken hamertjes geslagen.

i^^ g:emboeii^, wijz. van k^mboeng,

van kussens opgezet, gezwollen^ dik;

bantal ^emboeiig, groot cylindervormig

kussen, waartegen men met den rug leunt.

5uv*f6 goembaiig, verglaasde aarden pot

met betrekkelijk wijden buik en

nauwen mond (z. gcetji en sitoen); kaïn

goemban^, kleedje zonder broek,

ij<^ , menggomben":, eene opening ver-

wijden; wijder maken; ter dege doen,

L-JlA-i5 g'ombak, van eene hoeveelheid

haren (bv. een* baard), vederen,

bloemen en dergelijke uitgezet; kuif, zooals

van kippen, eenden enz.; böêroeng g.,

naam van een* vogel met een dikken hals.

Cju-^D , menggonibok, iemand door het

een of ander, zooals door vleilaal,

beloften en dergelijke lekker maken, inz.

om iets gedaan te krijgen, bv. de mede-

deeling van een geheim, cajoléren in dien

zin: bepraten,

•^ L—-fl>-4^ ? glèmbèkin, balav., iemand om

den hals vatten, met drift iemands

zijden omspannen, zooals bv. een kind zijn

moeder doet. — [H.].

Ka-|0 1. grombal, naam van een' boom.

IL, soek., versleten goed, vod, lomp,

^
f
\^^ !• gombel, batav., staaf, bv. van

goud.-[B.].

^11., g'ombêlin, batav., langzamerhand

opmaken. — [B.].

Ka^|5 gembol, wratachlige uitwas, inz.

dicht boven den wortel vanboomen,

het hout waarvan soms fraai geaderd is;

opgezet, zooals bv. de wang door een
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pruimpje; bol uitbouwsel aan weerskanten

van het achterdeel van een vaartuig , vfSidivin

veelal een secreet is; buitenbelimmering

tegen de achtereinden der zijden van een

schip, eene afgesloten ruimte vormende;

galerij.

^L-JiAA^D 8*ambelok, batav., buidel,

Wc — [B.].

4X^.^45 I. gamboh, te veel houden van iemand,

die het niet waard is en ons toch

slechts niet ondank loont.

II. (jav. gamhoeh, T.), soort van dan-

sers of danseressen.

y^js/^AÓ gembira, driftig, opgewonden, vu-

rig, strijdlustig, van do stem forsch

(skr. gambhira; ook van een hol geluid

gezegd, T.); strijdlust; iiaïk gembiranja,

zijn drift kwam op, hij raakte in vuur.

Ji^O gemettar, z. g^mentar.

gemar, verlangend, begeetig, gretig.>
(JLisü^ %4^ gcmerettjik (van p^rtjik, dat

V. d. W. van r^tjik afleidt,

T.), een geluid makende zijn, als opspattend

water, door den val daarin van een zwaar

lichaam.

LiX^ y4> gemeressik en ffcmerïsik [wei-

nig gehr.], een knarsend geluid

makende zijn, zooals bv. dat van grof zand,

waarop men loopt.

i Q ] ^^ gemerlap, schitteren , flikkeren ,

flonkeren, vonkelen, glinsteren.

isi.O ^4^ gfiMfreiitjaiig, Idetteren, kla-

teren.

-li^j^^^ gemas, vergramd. — ^gemes,

batav. uit 'i bal, met onstuimig-

heid of gretigheid eten, handelen enz. (T.).

^^ geniang, dik (hoed. van dimensie

van lichaam, zooals boomstammen,

pilaren, een potlood en dergelijke), ook in

tegenstelling van tjengkek; sama g., overal

even dik (cylindrisch of prismatisch).

¥c ja.-lO > trada geming, batav., ongeschonden

heelhuidsch; atiiija tïdaq geming,

hij blijft kalm onder bedreigingen enz. —
[H.].^

C i^ gfwipa, aardbeving.

^^sVa^o gamparan, gemparaii, batav.

(jav., T.), houten sandalen of

klompen , met een enkelen knop voor de twee

voorste teenen. — [B.].

a^ gempar, geraas, rumoer, tumult, ge-

tier, verward geschreeuw.

mJi^ gampang (vgl. ampang), zonder

moeite te doen, licht, gemakkelijk;

anak g. (z. onder anak).

X- fiÜ^ (jstv- "^- Banjoewangi padimesje, T.),

m^uggampoeng, batav. (bal. ngam-

poeng, oogsten, T.), padi sprokkelen in

korte halmen.— [B.]; z. g^rontöngin.

J
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\a^ gempal, van het lichaam van men-

schen en eenige dieren vol, doch

niet vet, rond, eenig embonpoint.— z. sintal.

^\a^ genipoel, halav. (jav. gempol,

T.), uitwas; Iduitvormig..'— [B.].

\Ü;45 g'oeiwpal, samengednikfe hoeveelheid

eener zachte en taaie zelfstandigheid

(z. k^ppal), kluit, in dien zin, klonter,

^ . Vil-40 gèmpèl, batav. (bal., T.), dicht

aaneengesloten, zonder tusschen-

ruimte; aan iets vastgehecht of vastgeplakt

zijn, bv. van het behangselpapier op den

muur, of van haren, die als ze nat zijn

aan elkander kleven. — [H.]; be-gènipèl,

dicht bij of op elkander.— [B.].

-y: ^^^^JiXè.^ g'onipelok, batav. (soend.),

tros, rits, hoop; kluit; klomp,—
[B.]; begoemplekt betoempoek, opgesta-

peld op een hoop, bv. van vvaschgoed, vóór

dat het uitgespreid wordt (di bèbèrin),

om het tebleeken; vgl. oempl^k oempl(?-

kin. — [H.].

Vj>^j^il^ goempita en gempita — skr.

kampita— van een geluid bul-

derend, vreezelijk, — z. g^ggak.

C i^ gcniok (men. gapoeq, T.), van

levende wezens en planten wel gevoed,

vet, dik; lijvig; van aarde, mest en dergelijke

veel voedingstoffen bevattend , vet — ; van

verschillende andere voorwerpen, zooals bv.

is

het hecht van een wapen dikker, dan op

andere plaatsen.

"^ A46 gen^flj '^^t»v. (bal., ï.), in de

gesloten hand houden. — [II.]. —
gemal (men.), een samenbindsel , bv.

rijstaren. Keasberrij heeft gemalkan, to

rumple, — [T.].

Xj^ gemelai en geaiöêlai, heen en

weder zwaaien of zwanken, zooals

bv. een wilgentak, iemand die zeer ver-

moeid is.

rY^ goeman, eene rilling krijgen, hetzij

door schrik, vrees, of door iets in-

tensief zuurs te eten.

Sk^ gementar (vgl. g^ttar, T.),5cAwrf..

dende zijn.

vAAyéO g'emciitam, een bulderend geluid

^ maken, zooals bv. dat van een in-

stortend huis, van losbarstend geschut en

dergelijke. — z. tam.

JS \ É.4^ gemffiroli, minder gebr. g:oe-

moËroh , een zwaar geluid makende

zijn (vgl. X;/, T.).

iJ^^ gemöèloens:, z. bij gadjah.

4^ gfMïj
C?'

visch

naam van een* zoutwater-

zuigvisch.

^Xa^ gomilang en gemilang, glinsteren,

flikkeren, ponkeren.
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L,_ ^Ia^ g^oenapa (zelden) — smtr. van

gcêna apa — vraagwoord, tot wat

nut y waarvoor,

/j #)\JO goenawaii (skr. goenawan), z.

onder g(Bna.

i2>nJO ïiinta, huiverig, schroomvallig.

^j^„/JL5 I. gantl, wat ter vervanging enz,

dient, vervanger, plaatsvervanger, op-

volger, vertegenwoordiger , schadevergoeding;

iiien^g^aiiti, vervangen, verwisselen, ver-

goeden,

IL, de gedroogde knollen van een in

China te huis hehoorend gewas, die eene

geneeskundige kracht hezitlen en ook bij

het bereiden van reukwerk gebruk t wor-

den. — * balav. (jav. gariti. T.), engelen

wortel — radix angelica —.— [B.].

^j;^/Jo genta — skr. ghanta — , klok (om

te luiden), bel, schel, rinkel, snaar

van eene trom; metalen plaat, dienende voor

klok; g. ditaboh {de klok wordt geslagen),

naam eener soort van doekbeschildering.

^j>aJL5> matanja geuit, batav.,: djinaka,

van iemand die graag naar de mooie

meisjes kijkt of „liebaugelt," knipoogen uit

gekheid, in 't bijzonder van iemand, die al

knipoogende gekheid maakl met de meisjes;

ook b^g^nit.— [H.]; vgl. soend. b^nit.—
[T.]; verliefd van aard, koket. — [B.]: bal.

jeuk gevoelend, ritzig, geil (T.)*

Y^XÓ

/JVaJO gentala, zeer groot, ontzettend,

monsterachtig,

^-i>VXO, gentajangaii, batav., zwermen

(als de mieren). — [B.].

^^2>^aJO g'eiitat, van lange lichamen aan den

eenén kant ingedrukt of naar binnen

loopend, zooals bv. een been, waar de kan-

ker aan is. — z. genting.

^ JCJO gaiitar, batav. (jav., T.), vogel-

kruk,— [B.].

gentar, z. g^tlar; gentar sïjak,

bang maken op zijn Sijaksch, d. i. door

veel geschreeuw en gelier (had onder sïjak

moeten slaan, T.).

-X- JaXÓ genter, batav., algemeen hekend,

van iets dat druk besproken wordt,

in ieders mond is, bv. de komst van stoom-

booten. — [H].

¥: JCJLj (ook g^entoes), tegentoer djidat-

iija, batav., zijn voorhoofd stooten

tegen de deur; vgl. t^bentoer. — [H.].

/ yj^^XJO gentas, ten einde, gedaan met;

nieiiggentas, tnet de toppen van

twee of drie vingers zachtjes afplukken; g.

söêdah segala bcêwah-2-han, alle vruch-

ten zijn al op; lagi djaoeh g^ntasnja,

het einde er van is nog ver; b^tik söêdab

g. {de betik heeft opgehouden vruchten te

dragen) van iemand, die niets meer voor-
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brengt. Men weet dat de b^tik evenals de

kokos, onopl)oudelyk bloesem en vruclilen

draagt.

^/ x>4sXO g^eiitoes, z. g^ntoer.

iiJCJO g'antaiij, naam eener inhoudsmaal

van verscbillende grootte. — De gew.

mal. gantang rijst moet ö kali wegen.—
Een gantang goud woog vroeger 6 söêkoe,

en weegt thans eene bongkal of 8 söêkoe;

lueii^g^antaii^*, met eene (janlang melen;

inen^gaiitang* asap (rook met eene gantang

meten), luchlhasleelen bouwen; scg'antanj^

€laiig*-aliil^, eene g. goud, c/emefen in de

gewone ganfang (van mei aal), eu voor/s ,

wanneer de ganlang omgekeerd is, m de

holle, die zich in den bodem bevindt en

ongeveer eene sdèkoe inboudt (z. onder

Oülang, T.).

iiJCjs,3 §:aiitoeiig*, hangen, ophangen, afhan-

gen; berg^antoen^, hangende enz. zijn;

van een vuurwapen of vuurwerk weigeren,

doch met verbranding van het monteerkruid,

of bij een vuurwerk, van de punt, die

aangestoken wordt; g. la j ar, belooning

voor hel redden van schipbreukelingen; g.

tijada bertali, w^ordt gezegd van eene

vrouw, waar de man niets meer om geeft,

die echter nog door het huwelijk gebonden

is; meiigg^antoeiig'ken, uitstellen een werk;

pekerdJaUn jaiig' terg'autoengr; uitgesteld of

onafgedaan werk; g^antoeng^-S, ophangen,

met veelheid van obj., inz. gordijnen en

allerhande andere behangsels voor een feest

ophangen; g^atittiên^^aii, die moet gehangen

worden; g^a/g^. — * g»antong', w. sum., be-

teekent ook: uitrusten, zooals men dit in

het Nederduitsch ook wel zegt: hij hangt

den geheelen dag (hij voert niets uit);

g'antong' kamOêdi, het roer van een schip

ophangen, — bet: het stil leggen van een

schip en daar men daarvoor betalen moet

heeft men een soort van belasting die

genaamd wordt gantong kamcêdi, die

uitdrukking is echter zeer verouderd en

wordt door slechts weinigen begrepen

(z. ook '^x^ji). — [N.].

^jiusjsÓ y goela g'anting:, batav., gesloUe

suiker; g'antin^ g'oela, suiker in

dien toestand brengen, door de ruwp suiker

met water te kooken, tol dat er eene pap

van komt. Als dit gedroogd is, heet het

goela ganting. — [H.].

iXJO 8'?ntiiig', van lange lichamen in het

midden dunner dan aan de twee einden,

dun op eene zekere plaats, in vergelijking

met de andereplaatsen; naar binnen loopend,

ingedrukt van alle kanten, zooals bv. aan

sommig gedraaid werk, aan een' boom,

die omgekapt wordt, aan landen (bv. Ame-

rika), aan een touw, dat op het punt staat

van te breken, en dergelijke.— z. g^nlat.
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Jo I- goentoeng en boeiitoeng, afge-

knot, zonder vooruitstekend punt; van

een vaartuig stomp van voren, zooals bv.

eene sloep; lïjang g., mast zonder steng;

p^rahoe g., vaartuig zonder dandan.

IL, \v. sum., plompen in het water

(klanknal).).— [N.].

mSJikD goentiiig, schaar; nieiiggoeiitiiig,

met een schaar snijden , . . . afsnijden,

knippen, afknippen; een' last oplichten, of

voortschuiven, door er van weerskanten een

hefboom onder te steken, of tegen te zetten,

Avelke twee hefboomen als het ware eene

schaar vormen.

iXO ffcnteng, dakpan.

/ ]CCJL5 I' gentel, droog balletje, pil; week

lichaam, dat tusschen de toppen van

de vingers heen en weder gedraaid is; ineng;-

gentel, tusschen de toppen van de vingers

heen en weder draaien. — z. öêntal.

IL, begèntel, batav., aan iets blijven

vastkleven; di gèntèlin lintah, door een

bloedzuiger gebeten worden, als hij namelijk

aan het lichaam hangt.— [IL].

<XaJO, ni^ngganteli, spinnen.

^ / iXJO 8'oenteJ, w. j5iim., langzaam,—

fpjsS I- ga^ndja, naam cener soort van

^ hennep-- cannabis saliva; varietas in-

dica — ; bedwclmmiddel , uit de bladeren

er van bereid, dal met tabak gerookt wordt;

z. hasjisj.

IL, bovenstuk of soort van pareerstang ,

aan het lemmet van eene k^ris, aan de

riigzijde langer, dan aan de voorzijde; g.

Qras, gandja, die aan één stuk is met het

lemmet; g. datang of g. m^nompaug

(tompang) g., die afzonderlijk gemaakt

en dan op het lemmet gezet wordt; g. pöcri,

basement van een' pilaar, inz. als het niet

glad af^ maar van banden, bloemwerk of

andere versierselen voorzien is.— z. tapak.

IIL^ w. sum., iets met den top der vingers

aanraken, zooals men w^el eene naald doet om

te beproeven of zij scherp is; gandja-3 (z.

gandjak), schommelen zooals een schip op

zee of een huis bij eene aardbeving.— [N.].

fpJkS goendja, men., stekelvarken (T.).

^J>^^Si\JO gandjat, van gespannen dingen,

zooals bv. eene spier, een draad

in de scheering (weverij) abnormaal (bij eene

spier krampachtig) samengetrokkeir.

^j^.2SAaJ) gendjoet, scheefhoekig , zooals

bv. een slecht gestreken zakdoek;

van vlakke lichamen scheef (niet recht-

hoekig); ruitvormig (vgl. gênjoet, T.).

^ ^S^U.^ (jav., T.), gandjaran, balesan

en ocpalian, batav., belooning,

vergelding. — [B.].
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I. (vgi. jav., T.), ^andjoer (in bik.

en poëzie), piek, lans.

*fIL, w. sum., trekken, stijf aanhalen;

zonder spreken van iemand wegloopen; pe-

n^andjoer (had onder andjoer moeten

staan, T.), volgelingen achter jonge lieden

bij de bruiloft. — [K].

iiSsC^Ó g^ondjang, z. onder ramboet.

^endjan^, scheef (niet rechthoe-

kig), zooals bv. een zakdoek, die

scheef gestreken is, of eene kamer, waarvan

de eene zijde langer of korter is, dan de

tegenover staande, niet paralel.

i Q y^^n^l ^ g^aiidjak, verschuiven, wapens,

die in eene schede zitten een

beetje uittrekken,

> ks:\JO I> menggandjal, puntige voor-

werpen^ die in eene opening

moeten komen, zooals bv. de angel van»

eene k^ris, die in het gevest moet, met

iets, bv. een' lap, omwikkelen, om hem

goed vast te zetten, waardoor dus de lap

tusschen den angel en den binnenwand der

holte in het gevest komt (jav. en bal.

gandj^l, T.); van daar, van twee voorwer-

pen een derde tusschen. voegen, zooals bv.

een stuk leder tusschen een wagenwiel.

IL gandjal, de nieren.

g^an^il) oneven (oneffen) in getal.

KAL.-NEDE»t. WOORDEKBOBK. DEEL IH.

/ ^Sê^xXD goendjal, snoer van goudplaatjes

goudkorrelljes, parelen en derge-

lijke.— z. malai, g^dabah en roembai.

^^Jó gantjoe (zelden, als vreemd dial.):

^"-^ pengait, sloepshaak.

ftpsXS goentji, haarlok; slip, die onder iets

^ te voorschijn komt; voorn, zoodanige

slip van den tulband.

^^Jsa3 g:int|oe (jav. uit het chin., T.):

^ sagraling^am,

I^m^aIS^vJo gentjat, z. b^ntjat en r^ntjat.

^ ^SjJj^^ ffentjer, batav. (jav., T.),:

sering-sering, bij herhaling^

dikwijls; druk.— [B.].

g^antjang*, voortvarend, vlug, haas-

tig (vgl. jav., T.).

g^ontjan^t sterk en schielijk heen

en weder bewegen ,

.

. . schudden (z.

göjang); ber^ontjangf lO&toet, den eetien

voet op de andere knie gelegd hebbende,

de eene knie bij voortdurifig op en neder

bewegen.

y^sjzr l ^ ^entjel, kwast of streentje, ge-

vormd door het herhaald vouwen

van draadvormige dingen. — z. cent ing,

J^JO I- yanda (skr. gandha, T.), reuk,

geur.

IL, veelvoud^ tweevoud.
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4\0 jTMdoe, de groole boonachtige vruch-

ten met zwarte boonen, van de ïpil

en merbau; de boonen doet men in het

badwater van kleine kinderen; keling^

l^andoe, spotnaam^ die men aan klinga-

leezen geeft, wegens hunne zwarte kleur.

(JsXÓ ffandi (oud-jav. gandi, T.), handboog,

voetboog (vgl gandêwa, T.); kruisboog,

•x-cX>0 goendoe, batav,, een knikker van

hoorn of elpenbeen (boel^t sada

sada londjong), in den vorm vanboewah

kenari tj^rmé. — [H.]; elders beslaande

in korrels of de pitten van zekere vruchten;

vgl. 't mak. woord en Rumphius, Herba-

rium, V bl 91 volg. — [T.].

(^^ >(\JLj kendaga, z. kandag^.

j)c\a^ gendala en grondala of kendala

en kondala, kindernis, die iemand

in den weg komt; /e/^e/ (z. 'ar a dl); meng-

g;^ndalaken , eene hindernis in den weg

leggen aan iets; iets bv. eene betaling,

niet doen plaats hebben, wegens de eene

of andere hindernis; onthouden, terughouden,

/.j)cAa-5> inaiigg:andan4, men., over iets

hel opzigt hebben. — [T.].

lUcXO gendoet, van den buik dik en

nederhangend , gelijk die eener hoog

zwangere vrouw, hangend, zooals bv. een

velbuik.

j

)

(_C JcX-O gandateri, genditeri en genl-

terï (jav., T.), naam van een'

heester, van welks vruchten de Hindoe's,

bij wijze van kralen, halssnoeren enz. en

de Mohamedanen rozenkranzen maken. De

vruchten komen ook van Samarang.

cXJo gandar, stok of stang, waaraan eene

last gedragen wordt; as tusschen twee

wielen; pen van een roer; staart van een'

ploeg; menggandar, eene last aan een, stok

of stang dragen; g. tjintjin, de houders van

het kastje, waar de steen in zit,

OsXÓ gendar, zeker aantal kleine koperen

bekkens, van verschillende toonen,

die boven rechtop staande bamboezen op<

gehangen worden, ter versterking van het

geluid, en waarop met een houten hamertje

geslagen wordt, behoorende tot het game-

lan-spel.

' \lX\Ó g?ndir, naani van een tot de ga-

melan behoorend muziekinstrument,

bestaande uit eene reeks van 12 koperen

platen van verschillende toonen, die boven

holle bamboezen opgehangen worden, waar-

door, wanneer zij geslagen worden, een vol

en sterk geluid ontstaat.— «gender, batav.

(jav., T.), koperen trom of bekken.— [B.].

^ \ÜC^ goendar, w. sum., smoorlijk ver-

liefd zijn of een ander dan zijn

eigen wederhelft.— [N.].
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p\L\k:j genderang (boeg. ganrang, T.),

^ soort van troin.

C J^ii^cX^O gandarö&sa, naam eener

heester— justitia gandarus-

sa— met een' onaangenamen reuk, die bij

hertenlucht (ganda en r oesa) vergeleken is.

Bladeren en wortels worden in de genees-

kunde gebruikt.

;P #\ \cXJO gandarcèkam, naam van een'

^ vruchtboom, soort van hars

waarmede men soldeert, dat ook als ge-

neesmiddel gebruikt wordt.

/ C \cXO gandarïja, naam van een' boom

die eene eetbare rinsche vrucht

met een* frisschen, aangenamen geur draagt

meer rond dan de rombcënïja (de oorijpe

vruchten in pekel gelegd bij de rijst vaak

genuttigd, T.).

^O^ \cXa-^ gandariat, w. sum., vleien,

eene vrucht. — [N.].

^t m*cXa^ gandas, van een gezegde

gepast; minzaam,

rj^ÓXS y grendang-gendis, naam eener

wilde groente.

-x- V yUgcXJO gandastffiri, batav., naam

van zeker gebak. — [H.].

/) %-wlXJLj gandasftli, — hedychium

coronarium— wier bloemen in

'l haar gedragen worden en, door eene

vrouw aan haar minnaar gezonden* dien

van ontrouw beschuldigt; g. pöêteh, heeft

witte, g. köêning, geele bloemen.

C lXa-5 gandang, lustige en vrolijke gebaren

^
of vertooningen maken, bv. lustig en

vrolijk dansen.

CCXIO gendang (jav. kandang, T.), soort

^ van trom, aan beide einden met een

vel bespannen; bergendang, op de g. slaan;

b. k ^ra, van twee personen bij afwisseling

en op verschillende wijze tegen elkanders

rechtop staande handen en in zijne eigene

handen slaan (zeker kinderspel).

ccXJO gandoeng, hangen van lasten, zoo-

^ als bv. boomen, balken, geschut en

dergelijke, aan weerskanten van een vaar-

tuig, zoodat de last in het water hangt;

penggandoeng, boomen of dergelijke, die

aan weerszijden van een vaartuig in het

water hangen, tegen het slingeren.

CCXJo ganding, langs zijde sleepen zooals

^ bv. eene sloep.

QCXJO I. gandeng (zelden), reiszak. —
^ z, óêntjang, boktj^ en boentil

IL, batav. (jav. gaiideng, T.), elkander

vasthouden; samenbinden; met touwen aan

elkander gebonden; op sleeptouw genomen.—
[B.].

.

* pcX>wL g?nd?nff> l^ata^- (Jav-, Ti), gek,

krankzinnig, zinneloos. — [B-]'

3*

C
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CcXIw ffondanjf , naam eener eetbare zoet-

^ en züulwater-slak (jav. van Banjoe-

wangi gohdang, T.).

ÖcXJO yondony (zelden), kropgezwel. —
^ z* b^gok. — «g^ondön^aii, pak, baal.

-^ OcXaJ/ Jindang, w. sum., schitteren,

^ glinsteren als diamanten of ko-

len. — [N.].

"^ ClXJO I- gindiflg: pinggir; kata termin-

^^ ding) prentjes maken. — [N.].

n., gandang-g^indin;;^ batav., heen en

weder drentelen. — [B.].

CCXO gendang, z. kendang.

^ C4>Jo gendong, soek. (vgl. jav., T.),

^ op de heup dragen in een doek of

dergelijke, waarvan de einden om den tegen

overgestclden schouder geslagen worden.

^ \ ^lXk1> gandapcèra, naam eener

plant — hibiseus abelmo-

schus.

^i,>^A3cXJO, kcêwé gandapita, batav.,

een soort van een gebak, z.

andapïta. — [H.].

C^lXJO gandik, koepelvormig voorhoofd-

versiersel van den eenen slaap

naar den anderen, juist onder de haren,

voor de bruid bij de huwelijks-feesten.

C^cXO goendi^, bijzit, bijwijf [onwet-

tig], getrouwde vrouw uit de lage

klasse van een voornaam persoon.

C*3cX>0 gondok, van den hals van

natuur ongewoon vol en vleeschig;

van natuur ongewoon volle enz. hals; me-

rapati gondok, kropduif.

^^ iXJ> gendoel (jav., T.) of botol gjidê,

batav., reuzenflesch, kalebas. —
[B.].

^

/JcXO goendal, merk dat men maakt,

wanneer men, bij het tellen van

voorwerpen, bv. maten rijst, tot een zeker

rond getal, in den regel tien, gekomen is;

bij zekere ronde getallen, als het ware

groote eenheden (tientallen, dozijnen, twin-

tigtallen, zestigtallen enz.) tellen; goen-

dalan, voorwerp waarop men de goendal

maakt, of gemaakt heeft, bv. een touw,

waarin men telkens een* knoop legt.

) lXJO goendoel, kaal, kaalhoofdig; het

hoofd geschoren hebbend.

•J^.jcXO gondol, z. onder p^rit.

^cXIL5> pers., tarwe. — #gandoem-S, w.

sum., iets dat telkens van kleur ver-

andert, hetzij stoffen van zijden of katoen;

deze opgave is van verscheidene maleiers,

echter is het woord slechts eenmaal voor-

gekomen en wel in den zin: nen berkain

sigandoem-S, die de kaïn sigandoem-2

bezit, het zou dus wel enkel de naam

van die kain zijn zonder verdere betee-

kenis. — [N.].
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jjcXO grandan, z. g?bbar.

/.jCX>0 ï- gandin, soort van groote hamer,

moker,— ^geganden, batav. (soend.),

groote houten hamer, — [B.]. — z. gódam.

II., w. sum., wapens in %et algemeen.— [N.].

/.tCX^O* gegendon, batav. (jav., palmworm

die genuttigd wordt, T.), de ko-

ningin der wille mieren. — [B.].

\S $\Üsjsó gandawari, naar omhoog ge-

bogen plank y als versiersel aan

het achtereinde van eene m^rak simpir,

d. i. een soort van galerij buiten boord

van indische vaartuigen.

•^
J r cXO gendöla, batav. (soend.), naana

van een weelderig klimop,

waarvan de kleine paarsche vrucht (een

slijmverdrijvend middel voor kinderen)

gebruikt wordt om te verven. — [B.].

2$lX>0 goiidah, weifelend, wankelend, be-

sluiteloos, twijfelmoedig, ongerust (z.

p^rbana).

j^^lXJO (jav., T.) gandêwa, boog (vgL

gandi, T.).

/ J^^SÓ genis of geneh, slagtand van een

wijfjesolifant (vgl. gading, T.).

( >>*JO ginsi, maagschap, familie,

fLMKJ<j gansang, z. gasang.

ijLj5 genoeng (jav. kenong, T.), groot en

diep koperen bekken, met een' knop in

het midden, dienende in het gamelan-spel

tot het aangeven eener pauze, door een'

slag op te geven, na dat er eerst op de

ketok een slag is gedaan.

C qIJj g^nap, voltallig, geheel, even van

een getal; volbracht, ten einde,

AO geneh, z. g^nis.

^ ^'^ifXj geniterï, z. gandat^ri.

LJJaJLj , menggenïjoek, eene plank voor

de buitenhuid door middel van een

spaansch spil zoodanig wrivgen, dat zij op

hare plaats past.— z. kïlas.

^ g®, z. r(?gc.

,^ I. gcjewa— oorspr. chin. — , pron. pers.

1. sing., ik

IL, z. »/.

^O^ 4^ göbèt, batav. (bal. gobed, T.),

in fijne plakjes schaven, bv. p§-

paja, cebi enz. (vgl. kfêbit). — [H.].

góbar, van de wolken donker; van

het gemoed bedroefd,

i^VJ ^J> ^S gftbernador, z. goernador.

i> ^ I. gobang, naam eener zekere

zangwLjs.

il., zeker klein zeevaartuig, dat zeer

goed zee bouwt.

*III., soek., naam eener soort van 6mw-

zing, die een' ondragelijken slank rondom

zich verspreidt.

->
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IV., t^^ee duiten van 1 20 op een' gulden.—

^tbatav., een stuk kopergeld van 27a cen^—
[B.].

L
,

_ ^L^ 4^ göbak, dikke platte koek, voorn,

van sagomeel.

L-Ji-> %^ göèboek, balav. (jav. goeboeg,

T.), een hoog op palen staande

loods, waar men tegen de rijstdiefjes enz.

de wacht houdt. — [T.].

1
^

Q ^ 4^ yobek, kleine vijzel of holle

cylinder met bodem, waarin de

sïreh met een' bijtel (anak fföbek) fijn

gestampt wordt;., bij het porok-spel slaan

met de p. naar de p. van de tegenpartij

(z. onder dajoeng, T.).

w ^ gfffibal (vgl. kóêbal, T.), spint;

van eenig werk, waar de laafste

hand nog niet aan gelegd is in H ruw,

in *t grof.

^ L..JLAJ 4J gèbeldk, batav., dom tot

idiotisme toe (jav. g qb § 1 ^ g) .

—

[T.]; domoor.— [B.].

^L:> §-5 gSbah, bloemen y op eene zekere

wijze, doch zonder garen of iets

dergelijks, bv. door in elkander steking

' aan elkander bevestigd, dat zij eene soort

van festoen vormen.

>f l[s^^ ffotonp, batav. (soend.), rfmgfm

door meer dan één te gelijk. —

L^tLÜ^. mengfötok, kleverige dingen,

inz. gepraepareerd opium, oni te

rooken opnemen of afvegen met iets, waar-

aan zij blijven hangen of waarmede zij zich

vermengen, zooals bv. gepraepareerd opium

met een expresselijk daarvoor bestemd pun-

tig ijzer, gekerfde palas-bladeren, of tabak;

gepraepareerd opium, dat in een stuk stoffe

is blijven vastzitten door koken afzonderen

(vgl jav. kotok, T.).

^ -p- êj goèdji, batav., melkerij, melkhuis,

^^ melkloods. — [B.].

—p^ %fS I- fföètji ,
geel verglaasde aarden pot

^^ met betrekkelijk wijden buik en nau-

wen mond.— z. goembang en sitoen.—
* batav., kruik; kan. — [B.].

^ Klb^ ém3 ?®tj?l! batav., sollen, aaien;

met dieren spelen. — [B.].

M - r^"^ ^-5 8^5tjan, batav., woelen, onrustig

slapen.— [B.] ; tidomja gfótfan ,

hij slaapt onrustig van iemand die in zijn

slaap van zich afslaat, schopt enz. — [H.].

dt£^ ^-5 > bergotjoh , met vuisten vechten,

boksen; men^sotjoh , met vuisten

stompen.

(3 %jS j menggoda, plagen, aanvechten, be-

zoeken (vgl. gódam, T.).

^ ^ 4^, g€^doe-S, batav., een turksche pijp

met een waterbak, waaruit de Moó-

ren (orang kodja) rooken (oud-jav. gcêdoe:

flesch, ngoko-vorm van g^dah? T.).— [H.].
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c>43 ?®di (zelden), dok. — z. dok.

^L:1->(34^ ?J^*J^t5 hatav. (uit 't bal., T.),

iets, bv. hard vleesch, wrijvende

snijden. — [H.]; z. onder saling.

C<3 4-3 ffftdang^ magazijn, pakhuis, voor-

^ raadkamer.

L ^ lS ^, menggödak, vermengen, zoT)als

bv. rijst met saus, groenten en

andere toespijs; door elkander werken (ook

fig., zooals bv. de koorts iemand; nasi g.,

rijst, die reeds met de noodige toespijs

vermengd is (vgl. onder nasi, T.).

•X- L, ^ cS O gödok, batav., naam van een

sambal-soort van katjang, p^-

té, kelapa enz., die vooral bij de k^tcëpat

gegeten wordt. — (jav. g o dog, T.), op-

warmen. — [B.].

^<jSó^j^ (jav. of bal, T.), goedigm,

batav., schurftig. — [T.].

^/ Jö ^ g:cedèl, batav. (jav.), en jonge

buffel; taï g., U vuil aan de

pudenda (jav. van Banjoewangi gudel). —
[T.].

A<3 ^ ï- godam, grootste soort van hamer,

groote smidshamer; nieiifi;g:ödam (vgl.

go da, T.), verleiden, in verzoeking brengen.

II., w. sum., zijne woede bot vieren, uit-

woeden.— [N.].

-x-^(3 4.5 göèdim, w. sum.,: godam IL—

\ ^«5 ?€êroe, skr., geestelijke leéraar, leerdar,

onderwijzer, meester in dien zin; rfe

leeraar der Goden, Brehaspati (in de ver-

halen is deze beteekenis niet bekend, wel

die van Siwa, ^iwa, T.).

\ An^ I» göêri, soort van waterkan.

II., batav. (jav. goerih, T.), smakelijk,

lekker; eroquant.— [B.].

i :> i ^ göèrab, z. roerab.

i 3 i 4-5 fförab, naam eener soort van

zoutwater-schelp.

^ ^^S^/^ \^ göèratikan, w. sum., met

den telgang loopen (van paar-

den).— [N.].

streep, lijn, schrap,

schram, kras; menggoris, een*

of meer strepen enz. maken op iets,

bestrepen, belijnen, liniëren, schrappen;

schrammen, krassen; g. laksamana, too-

vercirkel van Laksamana (den half-broeder

van Rama), dien niemand, inz. geen vijand,

kan overschrijden.

C ^ ém5 goreng, braadsel, roostsel, baksel,

^-^
gebak; menggoreng, in eene pan,

zonder vet, braden, zooals bv. koffieboonen,

roosten in dien zin; soms oneigenaardig in

plaats van rendang; pisang g., bakp'isang;

g. pisang, pisang -baksel of- gebak.

(^ i^j3 L, menggoroki borende in iets

steken, bv. met een* dolk in de
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borst; kelen.— *soek., met een' gewonen \ js \ 4-J ff®roh, zwaar geluid, groot ge-

handboor een gat boren in iels

IL, balav., reutelen, snorken,~ [h,].

i^ \ Lj I. gorek, z. körek.

IL, naam eener liaan met dorens, welker

bladeren in de b^dak gedaan wordefl.

^ (^ S 5^ ffê&rem, batav., half donder, zoo-

als om 5 uur 'smorgens (jav.

söêr^m, bal cër^m, mad. ór^m).— [ï.];

donker, beneveld, — [B.].

^C!J) ^ yfiêron, w. sum., z. Marsden;

eene heide; een plein, — [N.]. z.

onder padang.

\ ö\i S W gcêwernador, z. goebernador.

y j^j5 göwernor — eng. governoer —
en gcÈw^rnör — verb. ned. —

gouverneur, — z. goernador.

.*%^ \^^ ?®wernemeii— verb. ned.~

gouvernement,

§^ \ ^ó , bergöérau, boerten, schertsen, korts-

wijlen, gekken, gekscheren, jokken

in dien zin.

•X- A 1 ^Jj g®ro, vv. sum., grot olhoL— [N.].

tJ \ ^ L, mengg^ü&rah, uitspoelen, bv. den

mond, eene flesch, de keel, om

de slijm kwijt te raken.

IL g'Cèrah, naam van een' boom, welks

vruchten gebruikt worden, om visch te

bedwelmen; töêb^i g., vischbedwelmend

middel van de góérah-vrucht.

druisch^ geraas; donder (de rollende,

niet in de onmiddellijke nabijheid); g.

m^ndajoe (de klagende donder), de donder

geheel in de verte, die slechts een murme-

lend geluid laai hooren (vgl. j^^, T.).

^C ^^, ^%-^ ffC^reitik, w. sum., de

benaming voor het opgooien

der rijst bij het warmen. — [N.].

/ M ^D L fföêsi, tandvleesch,

IL, batav., bezaan, ga/felzeii — [B.].

wiM ^3 ?öpsar (zelden), iets kwalijk nemen,

iets euvel nemen, zich boos maken

over iels, zich gestoord gevoelen, gramschap

aan den dag leggen.

-^ iLw 4-5 fföêsoeng, w. born., zandplaat,

zandbank [in zee].— z. böêsoeng,

C Q^JLi A.3 « menggosok, wrijven, schuren,

boenen , poetsen door wrijving enz.;

afvegen; ook wel fig. steken,

<Kj^ göpoh, haast, meer dan noodig is,

in al wat iemand doet, ook in het

spreken; z. gölot en kotjoh.

^ C^^ é^ gowak 5 batav. (bal., T.), kraai,—

[B.].

"^ / S w göke, z. toko.

^ Kl5 ^ I-. tergöégoe sedï (s^dih, T.),

batav., verdrietig zijn, — [B.].
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II. (lees jjy), w. sum,, een lage heuvel;

aardophooging , aardbulten. — [N.],

^•5 è^ gftg^oer, afvallen, nedervallen, on»

tijdig afvallen, ontvallen; ontijdig

ter wereld komen; men^^d^g^oerken , doen

afvallen enz,; een getal van een ander getal

doen afvallen zoo dikwerf het kan, d. i.

deelen (arithm.); g^C&g^oerken lima, deel

dom^ vijf,

t j^ ^ 8*ög'os, van vruchten en derge-

lijke bos, tros; van graan garf;

gekookte pöèloet-rijst , in een pisang-blad

gewikkeld,

C
.,

Q 3 O I' g^öêg'oep, verward geraas , wdLdLt-

van men de enkele geluiden niet

kan ojiderscheiden.

IL, hatav. (jav.), gejaagd. — [B.].

L-Ü^ W S^gok, halsketen; mengg^ógok,

vocht door de keel gieten, — z.

t^gok.

^ fj^Ó ffög-ol, soek., = oempil.

i:W3, z. g«goe IL

<Kd lS ffögali, verb. van Uyi.

AS o ffögoh, sterk rillen van koude

(sterker dan gïgil).

. j lS göèla, suiker; suikerachtige substan-

tie; g. ba toe, kandy-suiker; g. pasir,

suiker in zandvorm, d. i. rauwe suiker;

aj^r g., stroop; g. moetï a, gekorrelde

suiker, muizekeutels; g. böênga, suiker in

den vorm van bloemen gebruikt, waartoe zij

eerst gesmolten en daarna weder tot de

dikte van een' deeg ingekookt wordt; g.

kembang, gerezen suiker; daartoe wordt

de suiker gesmolten en weder tot eene

zekere consistentie ingekookt, als wanneer

men het vuur versterkt en haar in de pan

doet rijzen. Op eene zekere hoogte gerezen

wordt zij van 't vuur genomen en laat

men haar bekoelen, waardoor men eene

sponsachtige massa verkrijgt, die in vier-

kante stukken gesneden wordt; g. tapak of

kêrek, suiker in ronde, platte koeken, die

vergeleken zijn bij het voetspoor van een'

olifant of de schijf van een katrol.

,jil5 göêwal, werktuig ter klopping; platte

klopper, platte knuppel; menggftwal,

kloppen, tot vezels kloppen (vgl. bat. en

oud-jav. gwal, T.); goewal-gaïl, waggelen

in eene holte; bv. een losse tand. .

/j^ 4^ gaulana (in bik. en poëzie), be-

droefd, verdrietig; niet lekker, (skr.

glana, oud-jav. gulana, zooals blijkt uit

de versmaat, uitgesproken, T.).

^ exJy^ ff®"'^* (spelling van ^/, T.),

w. sum., rollen; bó^Iat böleh dl

gö^latken, pipih böleh di lajangken (de

verandering van kan in k^n is misschien

van V. d. W. afkomstig, T.), wat rond is
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kan voortgerold, en wat plat is kan voort-

geslierd worden, — [N.].

^\j>J^ g*l?t, batav. (jav., T.), worste-

len ^ omarmen, — [B.].

ir/vJ(0^> menggólot, garen, touw enz.

achteloos, onordelijk en in der haast

opwikkelen; eenig werk op die wijze verrich-

ten; onverwijld iets verrichten, in vliegende

haast iets verrichten, vaart loopen met iets.—
z. gopoh en kotjoh.

mj 9lS göèloeny, wat opgerold is; rol in dien

zin; men^^cêloeii^, oprollen; fig. ter

dege behandelen, drillen; zich oprollen,

omkrullen; kaïn g., geweven stoffen in

rollen; gQdloeiig-2^ in de bouwkunde gor-

ding. — z. s^nggöêloeng (T.).

ij^ ?*Ung, rollen, voortrollen; men^-

gStling^ wentelen; een vaartuig op

zij gooien, bv. om iels na te zien,

^ mj 4^, g€èlaiig:-3, batav. (soend., T.),

policiedienaren van een' w^dono.—
[B.].

^ i^ q^^S gMoek, w. sum., spoed;

ber^cBloek, spoeden; malem

b^rgoËloek, de avond begint in te vallen;—
fftloek s^kété (^^i^), haast u wat. —
[N.].

\_ Q J O ?51ok, soort van houwer, van

voren breeder dan van achteren.—
. # batav., kapmes.— [B.].

t 1 10 , mengffölek, rollen, ronddraaien,

eene kip bv. aan het spit (vgl.

góêlat, T.).

^ L^O-J ^5 göèlak-göêlik, batav., onrustig

wentelen, — [B.].

. \ jO fföèlaij naam eener spijs uit het

dierenrijk, met eene lange, sterkge-

kruide saus.

^/ JéJ" ?öelé (lees ^/, T.): g^lat.—

r-

[N.].

u/ y
^ o I. gcfiwam, benaming der spruw (bal.

id., jav. gom, T.), bij kinderen tot den

ouderdom van veertig dagen (z. s^rijawan

en pandai).

IL, geschil van belang, inz. tusschen

twee mogendheden.

K/0 %fS ^ bergöèmoel, van twee of meer

personen zich omvatten en worstelen,

hetzij staande of op den grond.

\yO é^, mcnggömel, van iets, dat te zwaar

of te groot is, om het in ééns te

behandelen beetje voor beetje behandelen,

/.t êlS góêna (skr.), nut, nuttigheid; deugd,

[goede) eigenschap; tooverkracht, toover-

middel (z. djadah en dj^ddat); g. bijasa,

een oud , beproefd vriend,— ^f se^oêna sekaja ,

batav., bij echtscheiding de goederen gelijk

verdeden. — [B,]; mempergoenaken , ten

nutte maken, aanwenden: gebruiken; ^OCDa-
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wan, met goede eigenschappen begiftigd;

nut of tooverkracht hebbend; nuttig; toóver-

krachtig.

/.j ^ó fföêni, soort van zaklinnen van de

draden der Corchorus Gapsularis; zak

daarvan (z. ^^f, dat hier had moeten

geplaatst worden, T.).

ii 4^5 gêënoeng, berg; bergachtig versiersel

op een legmatje; troetelnaam voor

kinderen^ en dan meest, bij yerk. noeng;

g. api, vuurberg; g. t^boer, naam van

een sultanschap, dat met het sultanschap

S^mb^lïjoeng het op de oostkust van

Borneo gelegen landschap B^rau uitmaakt;

g&:noeng'2^ boog (berg) vormige rug-leuning ,

zooals bv. in eene sloep (schepterboord ;

hekkeboord), aan sommige ouderwetsche

stoelen; göènoeng-S-ni^aii, schilderij van

bergen, bv. in eene badkamer.

^ >^ ^, ber^oênem tjatoer, batav. uit 't

^
jav., met elkander beraadslagen. —

[T,].

^40 gcèwah (skr. goeha, T.), hol, grot,

spelonk. (De uitspraak te betwijfelen,

en denkelijk aan P/s Wdb. eerste druk

ontleend; vgl. onder lïpoer; men. goewa,

bal. goewa, T.).

5iL> ^Ó 9 berffojany , zich zacht heen en weder

bewegen; meng^gojang;) zacht schud-

den.— z. gontjang.

N«> O j menggonjel, zachtjes drukken op

iets, met eenige beweging, zooals

bv. op een gezwel; bij herhaling zachtjes

bijten op iets, zooals bv. een zuigeling op

den tepel; zachtjes kauwen als tandelooze

lieden (vgl. gónjeh, T.).

<^) %^ ? menggönjeh, kauwen, zooals

iemand zonder tanden (vgl. köënjah

en gónjer, T.).

<JO I. gah, verk. van m^ggah.

IL, z. ^nggah,

i\j2-5 gahara (oud-jav. ghara: gemalin, T.),

van ,zuiver vorstelijk bloed (vader en

moeder vorstentelgen) ; iemand van zuiver

vorstelijk bloed; zuiver vorstelijk afkomst;

sama g., van even zuiver vorstelijk bloed;

van even zuivere goede (ook burgerlijke)

afkomst; dezelfde inz. goede hoedanigheden

bezittend; anak g., kind van twee vorstelijke

ouders; bïni g., gemalin (dochter van twee

vorstelijke ouders).

i\j2-J gaharoe — skr. agaroe — aloë-

hout — aquilaria agalochum — ; g.

akar, naam eener kruipende plant, die tot

bindsel dient.

\j2^ gohari, z. agahari.
j
a ' deug-V^^^O gaibana— verb. vanXJU^-

niet, losbol; vagebond.

ix-j gebang (z. gawang), naam eener

groote zoutwater-schelp.
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ix^O ySbcny, blad van een* riem, dat ér

op vaslgespijkerd wordt; z. dajoeng.

^{^yj^, bpryïjet, batav. (vgl. bal., T.),

sterk aandringen of uitvorschen, —
[B.].

^

l ijjuo I. gêtek, onzedige vrouw, die zich

echter nog niet aan mannen overgeeft

(vgl galëtel^ IL, T.).

II., batav. (uit 't jav., T.),*t;/o^.— [B.].

*
-x- JCO g^doe, batav., jeuking.— [B.]; sakit

g.,: b^roentcésan, kleine zweren

hebben over het geheele lichaam.— [H.].

Ö,0sj6 gêdeng (zelden), schoof, garf, bos

^ (vgl. jav. en soend., T.), — batav.,

een bos padi van 10 katlies.— [B.]; = ^j^

tjaeng=*= 7^ sangga = 2 tj^k^l [van

padi].- [H.].

^Li/lXa^, di bergèdèk (sic) batav., van

een misdadiger gevangen genomen

worden, in verzekerde bewaring gesteid

worden,— [H.].

,^jS girl (skr. gïri: berg, heuvel) in iudera-

g:Iri (Ind^ra-berg), Indragiri, op de

Oostkust van Sumatra.

^ yjj ffêr, batav. ('t holl. geer F T.), voorste

rand eener k a baja.— [B.].

/ jysi yj6 geras, soort van grof bengaalsch

linnen,

•^ C yj6 girang, batav. (jav.. T.), verheugd,

^ blijde,— [Ü.].

A ^ , menggiring, olifanten vangen, door

^ hem in eene omheinde plaats te

drijven. — * batav., vee of pluimgedierte

opjagen.— [B.].

, fêreng-3 (men. gïring-2, T.), scheld

letjes, rinkelbelletjes; g. angin, naam

eener soort van zwaluw die zeer hoog vliegt

en van tijd tot tijd een rinkelend geluid

laat hooren.

, menggerek (men. manggïriq,

T.), boren met eene gewone dril-

boor; penggerek endjoet, soort van drilboor,

bij de goudsmeden in gebruik.— z. goerdi

en bor.

•^
( C y^ gïï'^J^ w- suTïi., los, uit elkander,

van haar of touw. — [N.].

^( m^jO gisi) batav.,: téké, djïtak, met

den rug van de hand en de knokkels

slaan. — [H.].

¥r ywgw>0 I. gêser, batav. (jav. gingsir, T.),

verschuiven.— [B.],

*II., w. sum., plagen; kwellen.— [N.].

L^iCjüj^jO I. gësek, naam van een riviertje

op het eiland Bentan, iets benoorden

Riouw.

IL, menggesek, wrijven over iets; meng-

gesek tangan, de haaiden wrijven.

\jMfj6 , menggêsel, schuren tegen iets

zooals een geit tegen een' muur;

bergêsel balioe, schouder tegen schouder

schuren, zooals bv. in een gedrang (vgl
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^e**^A ^^ T^^'^> ^^ ^^^' ï? ^^^ beiden

hier plaats hadden moeten vinden, T.);

peng^^êsel, naam van een klein insect,

dat zich op het vet vasthecht; naam eener

plant (soort van klis?), vsrelker kleine

geurige vruchten dezelfde eigenschap be-

zitten.
*

^ i-A-5 gijang, w. sum., fijn van vel; dunne

^ huid.— [^].

i.A-5 gijoeng, bij het pörok-spel, uit-

drukkende de verhouding van den

eenen speler tot den andere of de anderen,

wanneer hij bij den eersten gooi het voor-

werp, waarnaar gegooid wordt, raakt.

-H- iiLo gepeng, batav. (uit 't jav. of bal.,

T,),plat en dun,— [B.] ; platgeslagen,

*t tegenovergestelde van pèdèl.— [H.].

^L-jLo (bal, T.), tangannja gépé, batav.,

geen kracht in zijn hand hebben,

zoodat men niets kan optillen, van een hand,

waarop men bv. lang gelegen heeft.— [H.].

t^
,
,
Üjl-^ gïjoek, geitouw; gording,

d5s/5 gïgi) tand; rand of zoom van aller-

hande dingen, bv. van den zichtbaren

hemel, de zee, een bosch en dergelijke:

g. aj^r, water-kim; de waterlijn; van een

vaartuig; g. s^rï, de snijtanden; g. parang-2,

(tanden als die van den visch van dien

naam) y fijn wijd uil elkander; de muizelan'

den van oude lieden; g. ramboet, derand

van het hoofdhaar; g. belalang, (sprink-

haan-landen), zekere steek bij het naaien, die

ook bij het weven kan nagebootst worden ;

menggïgi ajer, aan de kim zichtbaar worden

als een vaartuig.

\,:y^6, menggigit, bijlen.

^^S^S gSgcr, in opschudding zijn, in groote

beweging zijn, luidruchtig zijn, razen,

tieren.

¥: (Kk^/O , menggègèsan , batav. (bal.

gèsgès, T.), krabben, op eene

jeukerige plaats. — [H.].

AX/p (vgl. gelgel, T.), menggigil, rillen

van de koude, zooals bv. in de koorts

(minder sterk dan g^lcègoet).

. VjO gH^i gek; krankzinnig, waanzinnig; zot,

verzot, vergekt; verliefd; g. babi, z.

onder sawau; g. amoek, dol; g. andjing,

hondsdolheid. — «kagilan-^, w. sum., half

gek.-[K].

^A#0 gïlir) w«^ ööf/i de beurt is, iets te

doen; vervanging, aflossing; geslacht,

dat op een ander volgt; bergilir, beurtelings

iets doen, elkander vervangen, aflossen.

^(U^Jjp gfles, batav. (jav., T.), plat

drukken, overrijden; fijn wrijven;

schuren; gilissan, eene waschplank. — [B.];

vgl. ïl?s (T.),
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m^XjO ?ïlan?> glinsteren y flikkeren, flonkeren

^ **

(z. ^).

iJLo , menggning, ro//m, oprollen, bv. de

zeilen; het hoofd schudden (vgl. geleng,

T.); door ro//m fijn (niet zoo fijn als pïpis)

wrijven, malen, in dien zin; ten^gilin^,

z. boven.— *w. sum., gilingan hantoe, het

geluid dat door de bladeren van sommige

hoornen zooals de ar^ng (aren? T.), en

andere die recht op staande bladeren heb-

ben v^ordt te weeg gebracht bij het geringste

windje; het geluid heeft veel weg als of

er iets gemalen wordt, van daar de bena-

ming. — [N.]. — Silin^, batav.,: gil^s en

ïl^s. — [H. en B.].

iJLo 1 w?nff?êleiig, het hoofd schudden,

ten teeken van afkeuring of verbazing

(vgl. onder giling, T.).

iJLo I. gelang, naam eener soort van wilde,

doch eetbare porcelein; g. pöëteh, de

soort, waarvan de bladeren geheel groen

zijn; g. mërah, de soort waarvan de keer-

zijde der bladeren rood is.

IL, bedwelmende drank (vgl. kïlang,

L qJLjo , menggüB,^^ poetsen, dat iets blinkt,

polijsten; op een! aanzetriem scher»

pen.

L^JLLo, menj^gêlek, draaien het lichaam,

bv. om een' houw te ontwijken;

weeke zelfstandigheden zooals deeg, was

en dergelijke cylindervormig rollen.

/•*iA/5 gêlan, karmijn,

w«>ö gijani, naam van een' boom.

i,.,|oö gêmang:, naam van een' zoutwater-

visch.

,
gênang-2, gering soort van eene harde

versnapering, in olie gebakken.

C 9u6 I. gêwang (niet te verwarren met

^ gehang), naam eener groote zout-

water-schelp, die eene soort van paarlemoer

geeft.

II., batav., een oorbel F; vgl. jav. en soend.

giwang.— [T.],: k^raboe en s^b^ng.—
[B.] , w. sum., een soort van ivoor, afkomstig

van de tanden van zekere visch hetwelk zeer

kostbaar is. — Men geeft ook op paarle-

moer.— [N.].

g a^jc5) . pers., soort van schoenen, van katoenen

^draden gevlochten, waarvan de hard-

loopers zich bedienen.

\*iysj^ gënjoet, van dingen die aan elkander

gezet zijn scheef, d. i. zoodanig, dat

de respondeerende deelen niet tegen elkander

komen, zooals bv. de streepen van twee

stukken gestreept goed (vgl. gendjoet, T.).
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J de letter lam, de 25® van hel arabisch

en rdaleisch, en de 28 van het door Marsden

veranderde maleische alphabet, gelijk aan

de nederlandsche l; als cijferletter, z. abdjad;

in geschriften van godsdienstigen aard ver-

korting van v-J-kJ.

y

j, in plaats van U vóór pron.

. j, praepositie aan^ voor enz.

^ L la, minder goed voor lab.

IL, niet.

L ^N) laba, voinü^ voordeel, baat; belaba,

winstgevend zijn; melabaken, winst

enz. gevend maken, productief maken,

j) I. l^hoe, pompoen, kalebas, kauwoerde;

1. manis of 1. p^ringgi (de 1. waarvan

de Portugeezen houden), ook eenvoudig 1

,

de gewone pompoen, met zoet oranje-geel

vleesch, dat gew. in stukken gesneden en

gestoofd wordt; 1. aj^r, langwerpig, eetbaar;

1. a. pandak, kort, eetbaar, van den vorm

eener waterkruik; uitgehold en gedroogd

dient zij tot waterkruik en kruidhoren;

melaboe, van een smeerbuik in den vorm

eener L ajer naar beneden hangen; van het

achterdeel van een vaartuig diep in H water

hangen; m^mp^laboe, voor den gek houden,

door iemand de onwaarheid te zeggen, die

echter naar diens zin is; z. ook onder para.

II. (lees ^, T.), w. sum., een groote

breede straat waar te gelijker tijd een soort

van markt wordt gehouden, een groenten

en andere winkelstraat; een lage grond die

spoedig onder water staat. Op Padang noemt

men de lab o e een- breede straat waar zich

niets dan winkels van maleiers bevinden

en waar men zich van alles voorzien kan.—
[N.j.

^^^^ , labi-S, naam eener soort van land-

schildpad.

iXjij laboed, z. onder iVjï.

Os^j^ , adverbiale uitdrukking: zonder falen,

onfeilbaar; noodzakelijk; mal. gew.

laboed.

.> j) I. laboer, bestrijken; besmeeren; —
pelaboer (z. b^laboer, T.), rantsoen,

IL, batav., smelten; laboèran, gesmolten

metalen.— [B.].

•X- C ^^ labfrany, batav., scheepswant.—

^(^^ yj>y laberak, batav. — ned. rad-

braken—, ranselen.— [B.].

i^y labak, naam van een klein zoutwa-

ter-vischje dat in pekel gelegd wordt^
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*K^^ laboh, lang afhangend, bv. een kleed,

eene gordijn enz.; nederhangend , geval-

len in dien zin; lang afhangend enz. zijn;

laten vallen b?. een gordijn, het anker;

nederlaten; iemand aan een touw in het

water nederlaten om hem te verdrinken;

ankeren; ten anke)' komen; berlaboli, of meer

gebr. belaboh^ geankerd zijn; laböhan,

ankerplaats, reede: beter perlabóhan, gew.

p^labohan.

<0^> Iabah-2, spin.

^/^jy b^^at pelabéan, batav., voor

de leus, bv. iemand, die in schijn

ijverig werkt, een ardelio is, maar in der

daad weinig uitvoert, of zegt iets te zullen

doen, zonder het ernstig te meenen; boewat

pelabéan bit|ara sadja— hij spreekt maar

voor de leus, — meent het niet ernstig

met zijn beloften of dreigementen. — [H.].

i ** ^ y of CL>^), naam van een* afgod der

oude Arabieren.

*CU^ "^t^j slecht; laag; gemeen; ellendig;

veracht; slecht enz. zijn;slechlheid;

laagheid; gemeenheid; ellendigheid; van plan-

ten en dieren: kruipen; voortkruipen; seg*ala

Jang melata pada bcèmi, al wat op de

aarde kruipt (waaronder ook de menschen).

^ L *rjN latoe, lelatoe, batav. (uit 't bal.,

T.), vonk; snuitseL— [B.].

^^^^ j) latib en latip—verb. van u.iAiall)jar .

^ yjy latar, iiatar, batav. (uit *i jav., T.),

grond; erf; oppervlakte,— [B.].

^{..^Jijy latak (z. ^, T.), w. sum.,

plaatsen; stellen; leggen; (Bg.)

denken; hoe moet men dat beginnen; hoe

dat aanleggen.— [N.].

^ L
,

JLy^) latok, soek., nederslaan, bv. van

de haan van een geweer (pelatok);

de haan van t5en geweer.— z. patok.

wjf j) latam, nêertrappen; plat trappen \hy.

^ een opgemaakt bed].

^LJj latah, kindsch; behebt met eene

zekere ziekelijke zenuwachtige aandoe-

ning, waarbij de lijder eens anders woorden

of gebaren napraat of nadoet, of ook zijne

eigene woorden herhaalt, een en ander

met een' zekeren schrik, welke toestand

tot eene hoogte kan klimmen, dat de lijder

niet meer weet, wat hij doet; kindsch enz.

zijn, kindschheid gemelde zenuwziekte.—
Men vindt die ziekte meer bij vrouwen

dan bij mannen, meer bij oude, dan bij

jonge menschen; melatah, kindschheid enz.

verloonen, zich kindsch enz, aanstellen.

ó^y latoh, naam eener soort van eetbaar

zeewier, dat met tamarinde-water ge-

geten wordt.

<Km3ji latell, langzamerhand, bij beetjes^

syslematisch gewend aan iets, hetzij
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spijzen of doen en laten, doch steeds ten goe-

de en ten nutte van dengene, die zich gewend

heeft; dagelijks onderwijzen^ africhten,

^j) ladjoe, zich snel voortbewegend.

..^^Ni ladjoer (z. djaloer), rei van voor-

werpen of personen achter elkander

zooals bv. pieken (oi piekdragers)
,
geweeren

(of geweerdragers); ruimte van eenige breedte

tusschen twee lijnen; baan van eene stof,

kleed, in dien zin; kolom cener bladzijde

of van een* staat; kolonne; 1. tïga lapis,

drie reien van achter elkander geplaatste

voorwerpen of personen naast elkander^ bv.

eene rei piekdi*agers, eene rei gew^eerdra-

gers en eene rei schilddragers.— ^batav.,

transparant af lijnblad. — [B.].

^ j) ladjan^, w. suni,, zijne prooi

bespringen als katten of tijgers.—
[N.].

^3 1 ti^^ladjoewarda— pers.ladjoeward

en lazjoeward (ar. ^^'J) —

,

lazuursteen; blauwe korenbloem,

C^ó S
^^^ ^' ladjoewardi— pers. ook la-

zjoewardï (ar. ^^J^^ :ï) —

,

hemelsblauw; azuren; in 't mal. ook email-

leerseL

j) latji — verb. van 't ned. laadje —

,

^-^ schuiflade (klein of groot).

H- V-^ J^ ï^tJ^^C'') batav. (bal. ongelukkig,

T.), alles wat mislukt,— [B.],

MAL.-NEDERL. WOORDENBOEK. DEEL III.

*C^'

C fl.^^ j; latjak, van een anker over den

grond glijden, krabben,

f^y lada, peper; 1. moetij a,ro«rfe spaansche

peper; gekorreld gebak; muizekeutel; lada

tjïna, zekere lange spaansche pepersoort.—
^böèwah lada tjïiia, singap., naam eener

eetbare zure vrucht, die op lange spaansche

l^epei* gelijkt en aan een klein boompje groeit.

j3 j) ladoe, soort van pepernoten,

ó.(Jiy ladang, plaats, waar het geboomte

^^ geveld is en die tot bebouwing moet

dienen of is dienende (z. höëma); boënii

jaiig diperladang'keii, bouwgrond; seladang

van eene vlakte, die uit verschillende deelen

bestaat, zooals bv. binnenhuis en galerij

doorloopend, d.i. zonder beschot of drempel,

van een geschrift doorloopend, d. i. zonder

alinea's of rustpunten.

Q^iSy ladoeiig, van vocht blijven staan,

^ hetzij in eene verdieping, of door af-

schutting, of op eenige andere wijze, zooals

bv. tranen op de wangen; in het water

hangen; vocht laten staan; in het water laten

hangen, bv. een' vischhaak; batoe 1., of ook

alleen 1., het gewicht van een' vischhaak.

Q ^^ lading, houwer; mes, soort van pa-

c rang van K^dah; groot mes (zelden).

x- L, i^ ^^S^l ladek, batav., mentah didalem,

ongaar; van binnen nog niet gaar,-^

[B.].
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i'\ój ladan, pers., ladanum, zeker ge-

neeskrachtig gomhars.

4 y lara, tot werken ongeschikt, hetzij door

ouderdom of door ziekte; sukkelend, ook

in zijn doen en laten; orang tóêwa 1.,

oude sukkel, oude stumper,

yy laroe, zelfstandigheid, die met iets anders

vermengd, een chemisch proces te weeg

brengt, bv. deeg met gist, om de gisting te

bevorderen, palmwijn met een zeker hout,

om de gisting tegen te gaan.

Ky lari, loopen, wegloopen, drossen, vluch-

ten; 1. anak, loopen als een kind, d. i.

trippelen; melariken, doen loopen; hopende

medevoeren, wegloopen met iets, schaken;

larïjan köèila; renbaan; 1. tïkoes, z. tc73-

toep; pelarïjan, waarop men loopt, aange-

hoogd voetpad, jaagpad; uitgebouwde galerij

in eene bovenverdieping; p. kota, banket;

selari, doorloopend, zonder afbreking,

^y larat, zich langzaam verder bewegen,

zich langzaam verspreiden, toenemen,

erger worden; van een anker krabben; van een

vaartuig op zijn anker drijven; van eene rede

voorwaarts gaan, namelijk niet in versmaat;

pengatiïran sö&rat jang melarat, proza,

y larit, w. sum., polysten (z. lari^:,

T.).-[N.].

y laras, de stam van een' boom; loop

van een geweer (of blaasroer, T.);

kajoe l, gekapte jonge boomstammen van

^

2 a 5 duim diameter; ana^ 1., idem,

doch dun.

^^ laris, van koopwaren goeden aftrek

hebbend, zeer gewild (vgl. la rap, T.).

C ^y larang, verbieden (dit moest m?la-

rangk^n zijn, waarom is hier 't Wdh,

zoo kort en aan 't begin zoo uitvoerig? T.);

schaarsch; zeldzaam; lïlraiigan, wat verboden

is, verboden waar, smokkelgoed.

C .^j larong', doodkist (z. keranda). .

^;
t

C^. !i \y larap, van koop- en eetwaren aftrek

hebbend, zeer gewild (z. pajoe).

C, ^ \y larak, naam eener kruipende plant,

dienende voor binflsel.

L i yy larik, door eene kringvormige be-

weging bewerken, draaien in dien

zin. — * w. sum., boren met een boor,

eene boor (z. gïrik, T.). — [N.].

^ t
** j Cy laroet, w. sum., ver gevorderd op

den dag als de zonnehitte niet

meer hindert. — [N.].

^
L'J )^ laron, z. raron. — [T.].

y

/* \^, samenhangen met iets; blijven; vast;

^ noodig; noodwendig; noodzakelijk; drin-

gend; in de gramm. van een verbum mfran-

sitief; intransitief verbum {ingebruik, in

zwang van een woord of uitdrukking, T.).

<X.,^\y, fem. van het voorgande; voorts:

wat noodzakelijk is; plicht.
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c J^^ l^S9., verlamd.

i,^,^_Jl/^/j^ lasak, van hel slapen niet vast op

êéne plaats; niel voor een vasl maar

voor allerhande Cjchruih; voor dagelijksch

gehniik, ols hv. een kleed, een wagen,

een paard; pelasak, wal lol allerhande of

tol dagelijksch gebruih' die^t: pakajan p.,

alledaagsche hlccderen,

^MV lasali, slaan, om pijn Ie venvckken,

zooals bv. l>ij straffen, slaan, onverschiU

lig waar men raakt , of met wat.

\,^^;y^Ó-y langit, uitspansel hoven iels, hv. bo-

ven een ledikant; hemel, hemelgewelf,

^C,N langir, al wal dient, om, met water,

't hoofd schoon te maken, zooals bv. ge-

brand slroo, zeep en dergelijke; (m^langir,

T.): het hoofd met langir schoon maken,

l£:>j langan, z. langkap III.

^(^ J^N lapi-3, balav., eene mat. — [B.].

^ ^j>ö j, lapat-3, balav. (vgl. soend., T.),

naderend geluid van muziek of een

rammelend rijtuig in de verte. — [B.].

^3 V lapar, honger hebben, hongeriq zijn.

/ h^^v lapis, laag, bclegsel, bekleedsel;

voering: van dingen, die over (onder)

(»lkander of achter (vóór) elkander zijn

rij: van vaartuigen dik.

m^y lapaiig', wijd, ruim: vrij, zonder

bezigheden; vrij van zorgen, vrij van

ongemak; vrij van pijn; verligt van ongemak,

pijn, ziekte enz.; wat wijd of ruim is;

ruimte; bed in een' tuin; lapang; semai,

zaaibed; tanah I, ptein; apabila 1. wak-

toe, wanneer er vrije lijd is: wanneer ik

(enz.) tijd heb (enz.); kehtpang'an, vrije lijd;

ledige tijd.- ^liïpaiigkan telingamoe, spits

tave ooren. — [iN.] .

(, a3^? lapok, schimmel: kaan (vgl. bijyï).

L^ >^3y lapik, onderlaag, zooals bv. een

Imltzak, eene mat of eene plank,

voor hel lichaam; piëdestal; oplegsel, zooïds

bv. eene mat op een' vloer, een kleed op

eene tafel; iets bv. het lichaam, van eene

onderlaag enz. voorzien; bedekken mal iets,

bv. natten grond met planken, een' steenen

vloer met matten; 1. kaki, sandaal; 1.

poenggoeng, zilmalje, bv. op een' stoel.

ir*^ij lapoeii, soort van netten of stroppen,

om kleine viervoetige dieren, bv. pQ-

landoks, te vangen.

-x- %Jiy lapoc (lees jJï, vermolmd van hout

bv. bedorven door nattigheid, T.), w.

sum., bedorven: verwaarloosd; versleten. —

<X3y lapah, trappen op iets, dal iemand

in den weg ligt; ontleden een geslacht

viervoetig dier.

y

1^3 Ni . oplezend, hier en daar oprapend, iets

tegenkomend, waar niet naar gezocht

4*
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is; kleederen verstellend; oplezende enz.;

Idêerlapper; vrijgelaten slaaf,

"^^y lakah, w. siim., de gevlochten

rot tan waarin men iets draagt

zooals potten, borden enz. ^ van deze

gedaante. — [N.]; hier mede is . bedoeld

/J\ (T.).

i
^

^ S y ,
pers., lak, zekere roode verfstof.

i^^ j) lakoe? gang; gedrag, handelwijs;

leefwijs; manieren; handel en tvandel;

handeling, doen en laten, loop eener zaak;

gaan, in de bet., zooals men wel zegt:

het marcheert; het wel slagen; ga?igbaar

zijn; gewild zijn; aftrek hebhen; van kracht

zijn, van toepassing zijn; selakoe, een gelijke

gang enz., evenals; s. ïni, een gedrag enz.

als dit; lakoe-S (zelden), in dier voege,

i^ S y laki, mannelijke wederhelft van een

vrouwelijk individu; man eener vrouw;

echtgenoot; mannetje van een wijfje; 1. ïsterï

of 1. bïni, man en vrouw: laki-:^, levefid

wezen van het mannelijk geslacht, mannetje;

manhaftigheid, manmoedigheid, moed.

^O^ laka, w. sum., slaafi, — [N.].

yÓy lakar, vaartuig met de noodige plan-

ken, doch nog Z07ider inhouten.

^ m A y lakan^, w. sum., splijten, van

elkander wijken; verdriet, moeie'

lijkheden, — [N.].

^ y lakoeni , naam eener soort van wilden

^ wijnstok, waarvan de zwartroode, in

tensief zure vruchten bij de rijst gegeten •

worden, om de eetlust op te wekken.

/*fy
ISkin, z. ^AÖ.

/*Sy lakoeii (jav. lakon. T.), tooneel-

vertooning: beriakö&iikeii, op het

toonecl vertoonen; lakoen-3, bedrijf van

een tooneelstuk; rol van een' tooneelspeler.

i^b y 1. lag'a, vechten, zooals bv. bokken,

slieren, hanen; doen vechten (ook van

raenschen); tegen elka7ider stooten, zooals

bv. twee glazen, bij 't klinken; opzettelijk

tegen iets anders stooten, zooals bv. een

glas tegen eene kruik; kambing^ berlaga,

(de geiten zijn aan 't vechten), zegt men,

wanneer men, bij het slaan van de gen-

dang van tijd tot tijd op den rand van

de g. slaat.

IL, melaga, batav., schertsen; den schijn

van iets aannemen; kuren vertoo7ien; lagai,

kullen; foppen. — [B.].

L^2 y lagoe (skr. Idighoe, zacht, aangenaam

van een geluid; kort van een lettergreep

in de versmaat, T.), zangwijze, melodie,

toonstuk; melagciêken, in muziek zetten; in

gesproken gezang voordragen, bv. den kor-

an, eene hikajah.

Li5 y ÏSgi, nog (vermeerdering of voort-

during); meer; ook, zelfs; 1. p<iêla,
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daarenboven , buitendien , wijders , voorts ;

apa 1. of apalagi? hoeveel te meer of

minder dan nog? berapa 1.? hetzelfde;

ook: hoeveel nog? böëkannja mati 1. (de

nadruk valt geheel op 1.), mati b^nnar-2

(b^toel-2) niet meer dood, maar allerwezen-

lijkst dood. Met dergelijke spreekwijzen wil

men den allerhoogsten of een' zeer hoogen

graad eener hoedanigheid aanduiden, zooals

wij in dit voorbeeld zouden zeggen: dood

als eene pier. Veelal wordt het tweede

gedeelte der uitdrukking als van zelf spre-

kend weggelaten: bcëkannja matil; bcê-

kannja bagoes 1., niet meer schoon, maar

zeer schoon,

\y lala, naam eener soort van zoutwa-

ter-schaaldier.

j^ laloe, voorbij (langs iets), voorbij (in

tijd), over, daarna, waarna, en toen;

moet soms vertaald worden door: en dan

is het voorbij; en dan is het gedaan; en

dan niet meer; voor goed; voorbij gaan

(ruimte en tijd); over gaan; verhopen;

zich verder begeven; zich naar eene andere

plaats begeven, heengaan; uit den weg gaan;

afwijken; L ditanamkennja, daarna (en

toen) werd hij begraven; diböëwangnja 1.,

hij verstiet haar voor goed; sekali L, ééns,

en dan niet meer, ééns voor altijd; mela-

iCèken, voorbij voeren (ook in den zin van

onschadelijk maken) ; doen voorbij gaan enz.;

m^\k\^\M\^ voorbij gaan aan iets; trekken door

iets; overschrijden, overtreden; m. k^bon,

een tuin voorbij gaan; m. p^ r en t ah, een

bevel voorbij gaan (er niets om geven,

overschrijden); m. hcëtan, een bosch voorbij

gaan of doortrekken; laloelalan^, heen en

weder voorbij gaan; terlaloe, te ver; uiter-

mate; al te ver; z. selal^ië.

j^ lali, gevoelloos; verdoofd; bcëkoe 1., de

gevoellooze knokkel, d. i. de enkel, omdat

door het met ondergeslagene beenen zitten

daar het gevoel nagenoeg verloren gaat.

i^^^ j) I. lalat, van een vuurwapen weigeren,

II., naam van de gewone huisvlieg.

-X- J"^ laler, batav. (jav., T.), vlieg,— [B.].

oj j I. lalang', naam eener soort van lang,

rietachtig gras — andropogon carico-

sum; imperata arundinacca (bal. id.; jav.

51ang-2, ï.).

IL, w. sum., meiaio lalang^, onmelvoege-

lijk; ongepast (vgl. onder laloe, T.).— [N.].

^C oj J lalap, batav. (jav, lalab, T.):

öëlam.

L hjy lalak, ontvlammen, zooals bv. kruid

op de pan, een lucifer en dergelijke.

^J^ lalaii, dwarsboomen, verhinderen, tegen-

gaan; pelalau, wie dwarsboomt enz,;

middel tot dwarsbooming inz. ^loovermiddel,

om een huwelijk tegen tegaan; pelalaawau

(de u had hier weg kunnen weggelaten
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worden, T.), dwarsbooming, verhindering,

tegengaan; stapelplaats, naam der hoofdstad

van het rijk Kampar, onder Siak, zoo ge-

noemd, omdat vaartuigen niet verder naar

boven of naar beneden mogen gaan.

Ajy Ialah, sterk eten.

J^ lalai, afgetrokken, zijne gedachten

niet bij elkander hebbend, niet bij zijn

werk, onoplettend, onattent, onverschillig ;

van de oogen van een' zwaar zieke zonder

leven; tali l, geerd, — ^ lalê, batav. (jav.,

T.).-[B.].

LS

/^ J plur. van jJjJ.

f^y, naam der letter J.

^y lama, lang geleden, vroeger, vorig, oud

in dien zin; langdurig, lang geleden enz.

zijn; langdurigheid; lengte van tijd; kelsi-

madn, langdurigheid; lengte van tijd; lama

d^ngngan k., langzamerhand, allengs, van

lieverlede.

L *vjVy0^i plur. van ^^:

^^2>A^N) lainat, verk. van selamat; 2".

naast lamah I.

-X- ^ j; lamar, batav. (jav., T.), ten huwelijk

vragen. — [B],

(,_JLc J lamak (lees j.^, T.), w. sum.,

lekker.— [^,].

(J'

•x-z.wX J, bflJman, van vuur smeulen.—

[R.]; denkelijk bedoeld bal§man,

jav. of bal.,: .smeulend vuur, kooien onder

asch (T.).

.^y I. lamoen (zelden), indien, bijaldien,

ingeval, als, zoo (z. djïk^).

IL, w. sum., opstapelen; limoen Spi,

het vuur onder den asch verbergen.— [N.].

A^y I. lamah, verb. van hcïl als eigen-

naam.

IL (z. 4u!, T.), w. sum., lamah-2,

elastiek of veerkrachtig doorbuigen; zwie-

pen.— [N.],

^y lanar, modderg^vnd in zee.

i) j) L lanang:, twijnen, door middel van

. een gewicht, dat aan het eene einde

van de draden hangt.

IL, in bik. en poëzie (uit 't jav., T.): man-

nelijk, dapper, mannelijke enz.; mannelijk

enz. zijn, mannelijkheid, dapperheid, -—

z. laki-2.

o j) lanoen, z. ilanoen.
a^

"j 'y I. (lees: jjï, T.) lau, w. sum., toespijs,

vleesch of visch, ook eieren voor zoo-

verre die als toespijs bij de rijst gebruikt

worden. Meer bepaaldelijk is het echter

visch, want men hoort de rondventers op

Padang als zij visch verkoopen altijd lau

(laoeq, T.), roepen. — [N.].
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IL, balav., een cylindervormige suiker-

pot— [B.].

A^ L, nielawa, den bruidegom en zijn

gevolg, wanneer hij zich in oplochl naar

de woning der bruid begeeft tegenhouden, lot

dat een uit het gevolg iets betaald beeft;

pflSwa, belet; m^mbcêwaug p., belet ver-

wijderen, door bv. iemand, die bij ons komt,

terwijl wij aan 't eten zijn, uit te noodigen

om mede te doen, ten blljke, dat die omstan-

digheid geen belet voor hem is; p^mbajar

p., wat door bet gevolg van den bruidegom

betaald wordt, om, daar bij tegengehouden

wordt, den weg voor hem te openen.

#11., Iflawa, batav. (uit 't jav., T.),

vledermiiis. — [B.].
'

mj, lSwi-3, punt der lange staartvederen

van vogels, zooals de pauw, de argus en

dergelijke; kan tj ing 1., soort van knoopen,

die beneden aan den broek of aan vesten

zonder mouwen gedragen worden,

[„Ji^i^y laoet, zee; in sommige spreek-

wijzen: midden of van den oever af

gelegen gedeelte van het water (zee, meer

of rivier), waarin men zich bevindt; M-

laoet, zeewaarts; van eenig ander water

naar het midden toe; Idcetan, oceann.

LlIJ §^j I-, melawat, bezoeken iemand, ten blij-

ke van deelneming,.hetzij wegens goed

of kwaad; mcldwati kedatangran, iemand bij

zijne aankomst met belangstelling bezoeken.

II. ISwat, batav. (bal), schaduw,— [T.].

i 0.y lawar , rauw vleesch of rauwe visch

aan klei7ie stukken of heel fijn gehakt,

als toespijs bij de rijst (vgl. bat. rabar,

T.); ^flelawar, balav., gekookt kleingehakt

vleesch.— [B.] : nielawar, aan kleine stukken

hakken, heel fijn hakken, zooals bv. vleesch

voor worst.

/ j^i^j I. ISwas, vrij; onbelemmerd [bv.

van een gezicht] ; van den buik niet

overvuld, niet opgestopt, van den mond of de

tong voorbarig; van vruchten of anderedin-

gen, die periodiek komen, schaarsch wordend,

bijna op; melawas, van den mond of de tong

voorbarig zijn; van vruchten enz. ; schaarsch

wordend, bijna op zijn, ten einde hopen,

IL, men., = löêwas; padang 1., bat.

padang bolak, naam van een landschap in

de Bataklanden (T.); z. lawe.

C. #\ j) laoeng', met gerekt stem huilen, met

^-^ een gerekt gehuil roepen,

o 1^^ I. lawang', naam van een' boom welks

^ bloesem en bast in de geneeskunde

gebruikt worden. Den bast doet men ook

als eene specerij in de nasi kabóéli.

IL (zelden), deur (jav., T.); L s^kêteng

(vgl. jav., T.), eerepoort; eereboog; pelawan^,

ongehuwd jong man, zijnde als zoodanig

vrij van belasting.

C *i $^y laoek, toespijs bij de rijst in 't alge-

meen, doch inz. uit bet dierenrijk;
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1. paoek allerhande toespijs enz. (vgl.

,h T.).

C^*^^ lawak, z. bohong.

/j#)* J laoen, van eene tijdruimte, bv. een'

dag, of een werk lang van duur; nog

lang, lang van duur zijn; lange duur;

lambat-Iaoen, ten langen laatste; langza-

merhand (z. onder lambat, T.).

(rj ^ j) ISwan, wat zich verzet enz., weder-

stander; tegenstander , wedersfrever, te-

genstrever, tegenpartij; partij in eenigen

strijd, mededinger; tegendeel; tweede partij

ter andere zijde, perzoon waarmede men

een gesprek voert; melawan, zich verzetten

tegen iets, wederstand bieden aan iets; we-

derstaan , wederstreven , tegenstreven ; zich

verdedigen tegen iels, bestrijden, bevechten,

tegenspelen, mededingen, met iemand iets

gemeenschappelijhs verhandelen of overeen-

komen; melawan bertjakap, tijada böleh

dilawan s^tïja; pelawan, naam van een'

bgom met zeer taai en moeielijk te kappen

hout, waai»van de naam, en zeer goed voor

houtwerken voor gebouwen; sebala sifat

lawannja, alle tegenovergestelde eigenschap-

pen,

tJ #) j) lawah, van het gezicht onbelemmerd,

vrij, ruim, wijd, wijde tussehenruimte,

bv. tusschen de toppen van twee bergen;

p^mandai^an jang L, eeri ruim gezicht.

rC Jy li^eti, alleen in madja 1. (meer

gebr. mendjalawai), naam van een'

boom, welks vruchten in de geneeskunde

gebruikt worden. — z. madja.

)f/C^^ lawe (lees lawèh uitspraak van

lawas IL, T.), w. smu., lawas

lawénja malam, wanneer het -zoover ge-

vorderd is in den nacht dat de maleier er

geene benaming meer voor heeft. — [N.].

cXA j lahad — verb. van ^ — holte of

nis in de zijde van een graf, gew.

gelijkvloers met den bodem, voor een lijk

(niet in eene kist), wordende met eene

plank (da ka) gesloten; kuil in den bodem

van een graf, voor een lijk (al dan niet

in eene kist).

^ ^Ay lahir, batav. en jav., verb. van ytlè,

te voorschijn komen; geboren wor-

den.— lB.].

iL£6 j; lahang (zelden): nïra (soend., jav.

en lamp., T.).

t, o^y en ^;U^, een verlies geleden heb-

bend; een onrecht ondergaan hebbend;

onderdrukt; slachtoffer,

i _ Q cjsNl lahap, gulzig en zonder keuze eten.

L ** J ^jC5 j)^ goddelijkheid , goddelijke natuur;

'ilmoe^llahöët, theologie,

3 ^-£& j) ^ ^^ goddelijke natuur betreffend;

theoloog.
<r.
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^rCy lai 5 w. sum., heeft dezelfde betee-

kenis als ada, zijn of wezen. —
[N.]; vooral in vragen gebezigd (T.).

-)f/C^ laja, batav., een dier dat in de

rivieren leeft, op een k rang gelijkt,

maar wat kleiner is. — [H.].

/ C y lajoe, verwelkt, verlept, versleurd;

• lajoe-S, vlag, — ^w, sum., fladderen,

vliegen; salajoe, een slag of streek in het

zwemmen of vliegen; reniiaii^ tiga lajoe,

drie slagen zwemmen. — [N.].

^^ lajar, zeil; 1. batang, vierkant zeil

van matwerk; 1. sorong, lijzeil;

berlajar, zeilen, ter zee varen; onder zeil

gaan; selajar; 1^. naam eener soort van

walvisch, met hooge rugvinnen, die het

voorkomen van een schuin zeil hebben,

wanneer de visch op de oppervlakte van het

water komt; 2^. of ïkan lajar-S, naam van

een eetbaar zoutwater-vischje met dergelijke

rugvinnen; 5^.: tambaki. — «lajaran of

selajar, naam eener soort van zoutwater-

schaaldier.

^^ I., melajoer, iels over het vuur houden,

zonder het te verbranden; over het

vuur verwarmen, blaken, zengen; een' gtem-

pel over eene brandende kaars of lamp houden,

om er eene laag roet op te krijgen, als

wanneer hij geschikt is, om afgedrukt te

worden.

IL, batav. (soend.), lange dunne zeévisch—
trichiurus haumila. — [B.]; vgl. s^lajoer

(T.).

/ M^y ISïs, naam vaii een' zoetwater-

visch.

i> j), melajang, vliegen, zonder vlerken of

zonder er mede te slaan; in de lucht

zweven; zwevende vliegen; in de lucht ge-

dragen worden, bv. een blad, eene veder;

iets dicht onder de oppervlakte afsni}den

(^JÜJ ïjU* ^i\i 4-i^% T.); van de oogen

dicht vallen; lajang, vlieger (speeltuig van

kinderen); 1. röêmah, de vlieger van een

huis, d. i. het uitsteeksel van het dak buiten

het gebouw, aan de smalle zijden. Zooveel

vadem het huis lang is, zooveel voet steekt

de 1. er buiten uit; lajang-^, zwaluw (z.

ook onder s^mboer, T.), — ^lelajang,

^ soort van wimpel,

C Q ^^ I. lajap, van vogels werfer^/njA^n;

laag, niet hoog boven den grond,

zooals bv. een huis; niet hoog boven water ,

zooals bv. een vaartuig; melajap, van vogels

laag over den grond of het water strijken.

II., soek., sluimeren, — melajap of 15-

Jap-2, batav., in slaap vallen, dommelen,—
[B.].

^ L,_H_> V Ï^ÏP— batav., verb. van u-iju^—
' broos; onvermogend, zwak (vgl,

jav., T.).-[B.].
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(,,^,,JL>^ I. lijal^} van visch, inz. kleine

langs den ruggegraat in de lengte

opengesneden en zonder zout gedroogd.

IL, verb. van het q^^} .

L -Q-^^K betamelijk^ behoorlijk^ passend,

geschikt, voegzaam.

*Ym^y liïOj ander, anders, verschillend,

onderscheiden.

..^y I.> meiajaji, ter zijde staan; be-

hulpzaam zijn aan iemand; bedienen;

p^ISjan, helper, assistent; bediende; m^la-

Jinl, iemand bedienen (moet uit een andere

vorm van 't jav. i^ladëni verklaard worden,

laja«:ladi evenals kaj a = kadi, T.).

«II. lijan (jav. lajon, T.), dood lichaam,

lijk; doodkist; loods voor een lijk (v. d. W.

had wel mogen vermelden, aan wien hij die

uitspraak lajan heeft ontleend; het woord

wordt vooral in gedichten gebezigd, T.).*

^5^^^ lajah, zich sterk achterover oï zijde-

lings buigen, of dit beurtelings doen,

zooals bv. de indische danseressen, een

buigzame boom; sijah-lajah, z. sïjah.

l
,

JL^N lanjak, met de voeten kneden, als

klei, om hem week te maken, of

een kleed, om het te zuiveren.

-^i
,j\! lanjaa en lennjau, voorde hoedanig-

heid van den grond, die van boven

vast schijnt te zijn, doch in der daad diepe

modder is.

^-4^^ laqjoe (lees lanjoq uitspraak van

uJaa!, T.), w. sum., verliezen; kwijt^

raken. — [N].

^c5oN lanJali, w. suQi., onder den voet

treden; dj ala n I, een morsige weg

(z. lanjak).— [N.].

^<
L *rj\jJ plur. van ijJ. t

^ , •* \V>J lebSran, batav., *t groote Maho-

med. feest na 't einde van de groote

vastenmaand.— [H.]; van 't jav. l^bar,

zoodat het eigenlijk beteekent : de tijd,

waarin de vasten afgeloopen zijn. — [T.].

/.t\-\J> zeker hars, dat als /wierook dient;

wierook; 1. djSwi, benzoë,

^^^^y^j^ lebab en lebap, interj. voor een dof,

ploffend geluid, doffer dan l^bak, zoo-

als bv. dat van iemand, die op een* zachlen

grond valt. — z. bah, d^bab, g^l^bab en

g^l^bbab.

i^^JO lebbat, dik, digi, digt bijeen; höédjan

L, digt regen; djanggoet jang l, een

digte {zware) baard.

dijj, keel, strot; bovenst gedeelte der borst.

J^aJ , soort van vilt; tapijt, daarvan gemaakt;

'^ paardedeken voor onder het zadel.

.aJ I' leboer, van metalen gesmolten; ver-

woest, vernield.

IL, interj. voor het geluid, dat een be-

trekkelijk groot lichaam maakt, wanneer het

J



^ so ^
in *t water of eene weeke zelfstandigheid,

bv. modder, valt; plomp; in eene weeke

zelfstandigheid, bv. modder, zand en der-

gelijke, zakken; lehar-leboer, interj. voor

een geluid, dat verscheiden, betrekkelijk

groote lichamen maken, wanneer zij in

't^ water vallen. — z. boer, tj^boer en

d$boei

/ M>/Jf onduidelijk maken; verwarring; t wij*

fel; dubbelzinnigheid; mengsel; chaos;

mal. verb.: lóêboes.

* mjJ leboeng, interj. voor een bulderend

geluid, zooals bv. dat van een grof

geschut, de groote trom en dergelijke.—

z. boejig en d^boeng.

iuA-J Ifbbang, van zwangere vrouwen

(ook wel van dieren) in het laatste

stadium van zwangerschap, wanneer zij alle

oogeiiblilvken kunnen bevallen en moeilijk

en breedt)eens loopen; hoog zwanger (hal.

l?b?ng, gaar, T.).

C QaI, 7.. L^.

^^^^_Ji/J lebak, interj. v^or een dof klappend

geluid, minder dof dan l^bap en

l^boelj, zooals bv. dat van een' slag met

de hand op een' vollen schouder, zoodanig

geluid (z. bak, debak, g^l^baj^ en gQleb-

bak); dtcht bij een zaaien allerhande zaad,

om er jonge plantjes van te trekken, ter

overplauling.

^^_juJ l?bft|j[, interj. voor een dof, plottend

geluid, doffer dan l^baV> zooals bv.

dat van een* kokosnoot, die van den boom

valt; zoodanig geluid.— z. boelj, d^boelf,

g^l^boeV cw g^l^bboelj:.

i^aJ lebaiu, bont en paarsch, zooals eene

^ zware kneuzing, Uvide.

^*waJ lebban, naam van een* boom— vitex

altissima; vitex pubescens.

r^^ Ifboen, bedotten, door iels slechts voor

goed, iets valsch voor echt uit te geven.

^^JUJ, de Libanon (gebergte),

yj leböè z. d^.böê.

ö %aJ plnr. van s^,

¥: <KsJ lebö^h, z. laboe II.

c\aJ lebbah, naam der gewone Indische

honigbij; anak 1. (de made der bij), sooi't

patroon van gestreept goed, namelijk witte

grond met rqode streepen; 1. b^rgantoeng,

met bloemen besneden plank, onder de nebbe

(djolong-2) van een indisch vaartuig,

vergeleken bij een bijennest, dat onder eene

tak hangt.

<\aJ lebbeh, meer, meerder, van hoogeren

rang; meerdere; overschot, rest (arilhm.).

jj lebai, godsdienstig man; vroom man (z.

s^nt^ri).

dorpspriester.

^tlebê, batav., geestelijke,

[B.].
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en Ci^AjJ, hier ben ik, waarbij

iiog gedacht wordt: beveel , of ik

gehoorzaam of dergelijke.

\;^ysj I. lat, regelmatige Imschenmimte in

eene reeks van dingen (tijd, getal of

ruimte), met overspringing van een zeker

aantal van die dingen; regelmatige tusschen

poozing (vgl. lang I, T.); latnja lierapa?

hoeveel is de regelmatige tusschenruimte

daarvan? 1. döêwa hari, om de drie dagen;

1. s^mbïlan dib^dil, werden om den

tienden (man) doodgeschoten.

II. (of e:^, T.), niet verwant, vreemd,

in dien zin; kelatan', niet verwant enz, zijn;

niet— verwantschap; vreemdheid.

^IL, batav.— ned. —, 1«. lat; daklat; 2«.

verb. ned. —,laat; niet vroeg.— [B.].

1^^^^ loet, indringen, zooals bv. een dolk,

een kogel.

\^2^ysJ lot, (zelden) — verb. ned. —, lood,

peillood [mar.].

\rysj letta, van kleeding niet meer nieuw of

versch; gedragen, versleten; beschadigd.

( >mJCJ Ifttoes, ongeveer hetzelfde als

lettoep, met dat onderscheid, dat

het geluid, door 1. uitgedrukt, intensiever,

scheller, scherper is, zoodat men' bv. voor

een schot uit een revolver bij voorkeur 1.,

maar voor de uitbarsting van een' vuurberg,

liever lettoep gebruikt. De beteekenis

van 1. is dus ontploffen; uitbarsten; springen;

knappen [met intensiteit van het geluid];

schot uit een vuurwapen; selettoes seorang,

ieder één schot, — z. toes.

ijj letaiig, interj. voor een klinkend geluid,

minder helder dan loting, zooals bv.

dat van een zwaar stuk geld (rijksdaalder,

kroon enz.), dat op een^ steen valt; zoodanig

geluid. — z. tang, k^letang, lantang en

k^l^ntang.

iiJCj letoeng, interj. voor een geluid zooals

bv. dat van eene gambang, kleine klok of

holle bamboe, waarop men met iets hards

slaat, minder gerekt dan l^noeng; zoodanig

geluid. — z. toeng, k^toeng kentoeng,

l^ntoeng, k^letoeng en k^l^ntoeng.

iLXj letiiig:, interj. voor een klinkend geluid,

helderder dan l^tang, zooals bv. dat

van een klein stuk geld (gulden en Kleiner),

dat op een' steen valt; zoodanig geluid.—
z. ting, lenting, kel^ting en k^l^nting.

L gjU lettoep, ontploffen, uitbarsten, sprin-

gen,' knappen [doffer, volleren holler

dan l^toes]; letoep-3, klein hol rond

lichaam, met platten bodem en een pijpje

in het bovenst gedeelte, van glas van

pöêloet, dat, waanner men bij afwisseling

er in blaast en er de lucht weder uittrekt,

een zacht ploffend geluid geeft (wellicht

plolfertje); kinAeren-klapbus , proppenschie-

ter, — z. bedil.
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t^^^^JuJ letak, interj. voor een geluid, zooals

bv. dal van een' sleenen vloer, waarop

men mei een hamertje klopl (helderder

dan l^loek); zoodanig geluid.— z. tak,

k^tak, en kel^lak. — * balav., hars fen,

springen, — [B.].

^,_^^/J lettak, plaatsen, zetten, nederzetten,

leggen, nederleggen, stellen, nederstel-

len; een l)evel uitvaardigen; den prijs van

iels vaststellen,

C Q.Xj letoek en letok, inlerj. voor een

geluid, zooals hv. dal van eene tafel,

waarop men met den knokkel van een'

vinger slaat (doffer dan Ie lak); zoodanig

geluid.— z. toek, k^loek en keletoek.

X-t aXj, iiieletèk, balav., barsten van

bamboe; harsten van een' koffijpot

(kipsaoe), die ledig op 'l vuur gezet

wordt. ~[H.].

C:iisXj letik, interj. voor een knakkend

geluid, zooals bv. een gewricht, dat

' gerekt of gewrongen wordt.— ï. tik.

•X- i^2>'\JsaJ, melötlot, batav., zich uitbreiden,

al grooter en grooter worden, van

eene wonde; 2«. van een tong, die bv. een

hond uit den bek hangt (bal. m^lodlod

en m^ledled, T.).— [H.].

t^Xj letoera, interj. voor een bommend geluid,

zooals bv. dat van een losbrandend kanon;

zoodanig geluid. — z. toem.

óijj letteh, mat, afgemat, zwak, verzwakt;

flauw, af.

j leddja, voor alles uitmaken, ter dege

doorhalen.

-^vjsxï plur. van toJ.

?^ ^

c>LS^» watermassa; de open zee.

/ y

^pj:^^) plur. van icsJ.

i*.iS^O leddjang-, van geschot^ of geworpene

voorwerpen pijlsnel, ~z, r^ddjaiig.
\» w !>

/^JS^ en ^2fJ, oceaan; afgrond,

\^^^y^s^^^ lettjat, spiegelglad,

ij>^.l^a^ I. lettjoet, schielijk vooruit springen,

zooals bv. een visch uit het water,

een paard.

II. of lessoet, slaan met iets duns, bv.

een' rolling, een karwats; karwatsen.

i^2>^JS;:\J lettjet, van iets glibberigs, dat

tusscheu twee vlakten geknepen

w^ordl voorschieten, zooals bv. eene kersen-

pit, die tusschen den duim en voorsten

vinger geknepen wordt.

ys^ lettjoer, van de huid, waarop een ko-

kend vocht is gevallen blaren krijgend.

ySüxJ lettjer, van de huid rauw.

t.^,_a£Six) lettjoep, naam van een geluid,

zooals dat van eene staak die met
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de punt in een' moerassigen of natten

leemgrond gegooid, of van eene piek, die

mei kracht in een' pisang- stam gesloken

wordt. — z. tjoep en l^ttjok.

i^ Q^^v^TiJ letjek, balav., kronhels, kronke-

lig, van waschgoed, vóór dat het

gestreken is.— [H.]: vcrkreukl en smerig:

verfomfaaid, — [B.].

(^^Q'^s^rvJ lettjok, maken van een geluid,

zooals hv. dat van taaie modder,

waar iemand met een been in zakt; van

geweven stoffen, papier en dergelijke:

slap, bv. door gebruik.

d(jS:vJ l^ttjah, van den grond doorweekt^

week; nal; glibberig [door regen, be-

gietingen dergelijke].— z. l^tjaken bêtjak.

ArSi\J Ifttjoh, van groenten geschrikt, door

er alleen heet water op ,te gooien.

(J^jS^, uithollen y in de zijde van een*

grafkelder, eene plaats voor een lijk;

begraven een' doode; z, lahad.

Lr/sx2SÉx)) ^^** blik, een oogopslag, een

oogenblik.

{^ arSxJ, al wat zich aan iets voorgaands

aansluit ener opvolgt, belending.

c X

. ^/^grvJ. toon, melodie; accoord; tongval;

verkeerde uitspraak; barbarismus;

mci^home; zeer aangename en schoone'

mt$praak

óys^ plur. van Jota..

^j!S^ pl ur van
d^'-

^u^ (JO, nieledos, ba tav,, baislcn\t\h^eQu

zak die te vol is; breken, van een

brug, door het passeeren van een al \v

zwaren lasL — [II.]; jav. bal^Tlos (CS.),

^/^JbcXi Iftdènln, balav., nohfie nemen

(vgl. onder lajan, T.).>- [B.],:

oengkoelin.

lLJ)cX-i P'"*'* ^*'^" ^*^-^-

i5C/wi ivellust, genot, vermaak; lekkerheid;

Tn 't mal. ook nog: ivellusUg (wellust

verschaffende), gfcno/ro?, vermakelijk, lekker,

-)f J lör, batav. (jav.), het noorden, — [B.];

z. ilir. (T.).

Ier, batav., beslag, deeg, — [B],

(^ i wJ I- l?rak of rerah, van iets, uit

verschillende samengevoegde deelen

bestaat, zooals bv. een vaartuig, een huis

en dergelijke tiii zijvt verband, doch zoo,

dat nog vaartuig, Imis enz. te herkennen

is, \dt elkander, in dien zin; van geweven

stoffen doorgescheurd (z. raV); nifrerak,

uit zijn verband brengen, door scheuren;

ontleden een beest.

II.,, naam van den zeepboom - sapindus

rarae.
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LJ^J Ifiik, z. (l<;ri!j.

r-j'
.J leraiw, z. d^ram.

J leroem, z. d^roem.

25 ^J lerrah, afgewaaid en beschadigd, zooals

bladeren en vruchten door een' harden

wind; vernield, zooals huizen, steden, uit

het verband, zooals een boel<.

(^ yj, melerai vechtenden of twistenden

. scheiden,

/ / /

<Kaq\ lJ, volhoudend zijn; zich op iets toeleg^

gen; iemands plicht zijn; noodwendig

zijn; noodwendig volgen uit iets; eene nood-

wendigheid zijn voor iemand,

^ §\ L-Jj volhoudend zijn; zich toeleggen op

iets; eener zaak aankleven; iemands

plicht zijn; noodwendig zijn; noodwendig

volgens uit iels; eene noodwendigheid zijn

voor iemand; vastheid, onafscheidbaarheid,

noodwendigheid, noodwendig gevolg, onver-

mijdelijkheid.

/ j^ I. las, alleen in liatoe las, naam van

een mineraal, amerit vermengd met

talk, dat gepulveriscerd tot poetsen, polijs-

ten, slijpen enz. van onedele metalen gebruikt

wordt; de omstandigheid, dat het mineraal

niet te Riouw gevonden wordt , maar door

een amerikaansch schip als ballast hier

is aangebracht en gelost, laat vermoeden,

dat las (jav., T.) eene verbastering is

van ballast.

II., schielijk voorbijsnellend, zooals bv.

een bliksemstraal, een kogel

f j^ loes, vrijelijk, onbelemmerd,

f KW>J I. los, naam van een klein eiland;

tandjong l, lange, scherpe uithoek

op dat eiland. Komt in pantoen*s voor.

IL, (soend.), batav., idiom, uitdrukking

voor heen gaan. — [B.].

IlL, batav., verb. ned. — loods (pei^-

soon). — [B.].

/ j^mJ los, z. (?les.

/"

^^Vav^J» long; spraak, taal; uitspraak;

tongval; deii^iig:an lisan, bij monde;

mondeling (z, onder Ac, T.).

/-.-SVaa^J» de tong betreffend; JuiU!, in

de gramm., van eene letter:

linguaal, tongletter (longletters zijn: ^,

\^^y^/^ lessoet, een fluitend geluid maken,

zooals bv. dat van een' rotting,

waarmede men door de lucht slaat. — z.

l^tjoet, T.) soet en sïjoet.

^^;>\.wJ Ifssit, een fluitend of piepend geluid

maken, zooals bv. dat van het fluitje

van een* bootsman, of van een helmpje;

piepen (z. sit en l^sit); pflesftlt (z*

Deel II 426).
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a//e^ ?.v kant en klaar, alles wat

er wezen moet, is er, bv. giften, aahnoezen

ter uitdeeling. — [H.].

lessir, wapens, die men bij het scher-

men gebruikt, zooals sabel, schild en

dergelijke,

i^gy^l lesoeng, vijzel, mortier, in dien zin.

L^mJ lessap, weggeraakt, iveg, te zoek;

weg raken, verdwijnen.

(^JU\J I- lessak, van regen aanhoudend,

IL, naam van een' boom.

/jCjwsJ laskar en lasjkar, pers. — /i7%^-

heir; soldaat; scheepsvolk; matroos;

volgeling, — z. ^askar.

y

(^_ 3V U 1 plur. van u-ajkkJ.

C Q \r>] . weldaad; kleine hoeveelheid.

y y

c5)

^»**^» welbespraakt zijn —, welbespraakt-

heid,

/•YjggJ? welsprekend, welbespraakt,

^\
^^J I. plur. van ^U.

IL plur. van ^.

iijUfuJ j ^^^9^* volkstaal; tongval,

^^ lesft, ;sw;aA;, mat, slap, flauw, lusteloos;

loom [sterker dan Utteh].

x|gj lesi, vernederd; vernederd zijn, verne-

dering.

[ Q t^J , welwillend en liefderijk handelen;

iemand genegen zijn (inz, van God);—
plur. uJÜa!), welwillendheid , liefderijkheid ,

zachtzinnigheid, genadebewijs (inz. van God).

t, a^IsJ. (ll^i^h tenger, fijn, sierlijk; een'

^ verborgen zin hebbend; scherpzichtig;

geestig; welwillend, liefderijk, toegenegen.

In 't mal. ook nog: dun enz. zijn, dunheid,

enz.; sierlijkheid; u^aLII), de liefderijke

bij uitnemendheid, d. i. God; v-iudaili .Xjx,

dienaar van denzelve, nom. pr. v.

. \nj , vlammend vuur; helsch vuur, hel.

..XjO l., vervloeken, verwenschen; vonnissen;

vervloeking, verwensching,

II. plur, van ^iJxs^,

\jU, robijn; lippen

r00de wijn.

eener beminde; zoete

c/
vervloe^

,^^jlij, vervloeken, verwenschen;

king, verwensching.

i
^* j\JL5Ü plur. van kJ^.

{X,SjU9 vloek, vloekwoord; ^^j^) ^)^^,

Gods vloek over hem.

^.\ -

L ^* jVjÜ plur. van Xi4i.
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(XJu 9 uitgesproken klanken, die eene beleeke-

nis hebben; woord, benaming
^
gezegde;

eigenaardigheid der woorden; kitab 1.,

woordenboek, lexicon; pada 1., volgens de

letterlijke beleekenis; iciJJ) of 'ilmoe \,, de

lexicographie, de philologie; ahli 'lloerah,

lexicographen; philologen.

^' onzekere boodschap of gerucht. In *t

mal. ook nog: soort van zangspraak bij

het lezen (eigentlijk door verwarring met

ragam, T.)

rC 4-iJ j tot de eigenaardigheid der woorden

behoorend, tot de faal behoorend,

idiomatisch; taalkundig, lexicographisch.

C5-
JüJ en t^^iiJ, nietige zaak of gezegde;

ijdelheid.

XJ pliir. Vran XfJ} .

mj I. laiig (vgl. lat., T.), lusschenruimte in tijd

of ruimte; bij tusschenruimten in tijd of

ruimte l iels bij tusschenruimten in tijd of

ruimte doen; 1. sehari, om den anderen dag,

II., veronachtzamen, I)v. een* vriend, een*

bondgenoot, eene vronw (door niet bij

haar te wonen).

III., roofvogel (beter 4bb, oud-jav. belang,

T.); 1. ajam, de gewone ind. kiekendief,

rood met witte borst; 1. borek, gespikkeld;

1. radja wali, soort van sperwer; I. sïpoet,

aan 't zeestrand; 1. laoet, soort van visch-

MAL.-NKDERL. WOORDENBOEK. DEEL III,

arend; 1. malam of 1. hantcB, uil in 't

algemeen; 1. soewir, soort van uil met

lange klauwen.

IV., naam eener zoutwater-schelp.

ij I. loen^5 langwerpige vierkante, naar

onderen toe iels breeder wordende en daar

open kist, dienende tot deksel op de in den

' bodem van een graf gegraven kuil, waarin

het ongekiste lijk gelegd is; I. gadjah

roengkoep, prismalische 1., bestaande uit

twee planken, aan het hoofd- en voeteinde

door twee planken gesloten.

II., kromte, boog; perloen^, kromte enz.

van een voorwerp; p. badjoe, uitgesneden

kromte aan een kleed, voor den hals; kraag

van een kleed; p^ngeloeng*, wat eene kromte

enz. maakt; hoepelvormig lichaam; crinoline,

III., z. scêloeng.

^ ij \ongj balav. — oorspr. chin.? —
Chineesch vuurwerk van hamboezen ko'

kerljes. — [B.].

leng, z. kal.

leugiiga, z. bïdjan.

•^ Vi^X*-^^
Ieii8:it, batav. (bal. leep, arglistig,

vgl. onder tjöêlas, T.), órang h,

een biie bediende, die, om vrij te komen van

hetgeen hij te doen heeft, ziekte voorwendt

enz.-[H.].

^ yXJ len?ar, balav. (bal.), kaalhoofdiff. -

[T.].
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^JU leiigngar, van het hoofd verdoofd,

zooals door een^ val, sloot, slag (vgl.

kal^Dger, T.).

^f j^éJkj lingsoe, hatav, (port. lenco),

een zakdoek,— [T.],

/ jjéjkj Icnglifi^as, vochtig uügeslagen, zooals

bv. kaas; vochtig, zooals bv. de neus

en de mond van een' jongen, die snottert,

de vrouwelijke schaanideelen enz.: /i/et^mf/,

bv. van de handen.

\^^>/s^ajjÜ langsat, beter laiisat (ook daar

niet ingevuld met een beleekenis,

T.); b(nga 1., z. onder böênga.

y^/JJiJ langsar en laiisar, horizontaal lang

uitgestrekt; in de lengte getrokken

[bv. eene landtong]; lang, in vergelijking

van de breedte of dikte: slafik, rank,

yM^Jij long^sor en loiisor, z, g^longsor.

lengser, z. lenser.

langsoeng en lansoeng, doorgaan,

zonder zich op te houden of ergens

aan te gaan; een doel, dat men zich gesteld

heeft voorbijgaan,

I. langsing en lansing, z. lansi.

IL, batav., slank.— [B.]: pinggangnja

1., zij heeft een dun middeltje; 't tegen-

overgestelde van b^b^k. — [H.].

^wwJO longsln en lonsin, schering: scheer-

draad; ketting [in het weven]; kaïn

berlongsin settera, een weefsel met zij'

den schering,

f w^wwJÜ langsai en lansai, behangsel; dra-

perie,— * langsê, batav. (jav.), veelal

lelangsé, gordijn; voorhangsel, — [B.].

. X\
n^JÜ lengngang en lenggang, stilte hebbend;

geen geraas om zich hebbend; niet veel

werk hebbend.

iJO I. leiig'ngoeng, in gedachten, zooals

bv. iemand, die eene zaak niet begrijpt;

verbluft; bedonderd.

IL, naam van een' boom.

^Cl5\jiÜ? nielingkoe, batav. (bal. ling-

koeh, T.), ineengedrongen zitten oi

liggen van iemand, die het koud heeft. —
z. lingkoeh. — [T.].

Qjij langkara (in hik. en poëzie) on-

bestaanbaar , onmogelijk , ondoenlijk ;

onwaarschijnlijk (skr. alangka ra, versie-

ring, T.).

^jj^>s*JO langkat, naam van een rijkje op

de Noordoost kust van Sumatra,

onder Siak.

, mas, perak belongkötan,

batav. (uit 't bal., waar geen

praefix b e bestaat, zoodat dit woord onderde

L-^ had moeten geplaatst worden, T.), een

ruwe kluit goud of zilver, nog niet bewerkt

door de goudsmeden. — [H.].

j
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^ Vv^n5sJÜ > melengket of belengket, batav.,

kleven, hechten, aangehecht. —
[B.].

^ ,5sJO^ pelangkiraii, batav, (bal. hak

voor offeranden, T.), eene soort

doos (kolak), waar men de bamboezen

kokers inlegt, die tot bergplaatsen van

krekels dienen. — [H.].

JSsJij lengkoer, naam eener zekere wijs

op de viool.

leng*kar, naaf van een rad; slag in.<iJ

de rondte; van touw ro/; 1. tali, hoop

opgeschoten touw; rol touw; luelen^kar,

kronkelen: in kronkels leggen; schroefswijs

opvouwen; opschieten (van een louw).—
#liiigker, batav., in elkander gedoken of

gerold; opschieten (slangsgewijs); meling:ker,

in elkander gedraaid als eene slang.— [B.].

/ wo^sjlü langkas, vurig, zooals bv. een

paard; ijverig; vlug, inz. van geest.

^ r KJsK^^sjiu of loengkas, w. sum.— (mo-

gelijk ook lang k as) openen.

[N.].

/ jsN*C>OÜ lingkas, beknopt, bekort (vgl.

rengkas, T.).

¥: <u>\.JU langkang^, w. sum., slaan met

een stuk ijzer of bout; slaan bij

het weven; 1. sekali dang satabon dang

m^mantakan dirïnja (mijn hds. van de

tjindoer mata leest anders, T.), hij deed

(de kaïn) elk jaar een slag op Het weefstoeltje

en spoelde zich zelve in,— [N.] .

i>OÜ lengkang, van ringen, haken en

dergelijke wijder gemaakt; van haken

meer geopend.

i>oiJ I- Ifngkong, gebogen, boogsgewijs

over iets (bv. eene poort) heen gekromd,

gewelfd, hol (tegenst. van bol), zooals bv.

een borlogeglas; boogsgewijs over iets heen

gekromd enz, zijn; boog over iets heen;

gewelf (van onderen gezien); holle zijde

van iets, bv. van een borlogeglas. — z.

lengkong en lengkok.

IL, van een geluid galmend, zooals bv.

dat van eene taw§-2, eene klok, van een

aanbeeld, waarop de hamer valt en der-

gelijke. — z. kong.

pjs^Jij longkaiig: limbab.

i5si,jÜ lengkong, wat iets omringt, omgeeft,

insluit; cirkel, cirkelvormig lichaam;

omringen, omgeven; insluiten; z. lengkong

en lengkok; 1. lêher badjoe, kraag van

een kleed,— *liiigkoiig, w. sum., omheinen,

behangen, — [N.].

i>OÜ leng'keng — oorspr. chin. — z. bi-

dara.

t, aJK,Jiu I. langkap, inzetbak (vgl. onder

langkap, T.), zooals bv. in eepe

gewone sïreh-doos, een sigaar-doosje en

dergelijke.

8*
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II., naam van een' varenachiigen boom,

van welks bladeren wannen gemaakt worden.

III. of lan^au, naam eener soort van

groote vliegen, hlamvaars, vleeschvliegen,

Eene eigenschap dier vlieg is, dat zij zich

alle oogenblikken nederzet. Van daar:

t^rbang-2 1., vliegen als eene 1., d. i. bij

"'t lezen telkens haperen,

L, Q,.,>w,,^J leii^kap, loegemsl, uilgerust, van

hel noodige voorzien; volbracht ,

voltallig; volkomen; alles omvattend, alles in

zich vereenigend; toerusten, uitrusten, van

het noodige voorzien; tëpak 1., uitgeruste

s'ireh'doos, d. i. voorzien van een inzetbakje

(z. langkap. T.).

i Q
,

>^,^J lingkoep, van hoven gesloten,

zooals bv. eene bloem, eene ge-

sluierde vrouw; naar hoven geslagen, zooals

bv. een hoek van een tafelkleed; van matten,

stoffen en dergelijke: aan een kant omgesla-

gen; b^rtöêdoeng 1., het hoofd gedekt'hebhen

met eene kaïn, met over het voorhoofd

tot op de oogen geslagen rand waartoe de

rechterhand gebruikt wordt, terwijl de

linkerhand den tegenovergestelden rand tot

aan de oogen optrekt, zoodat alleen voor

de oogen eene smalle opening blijft (wijze

der mal. dames zich te sluieren).

l ' Jl-^^JÜ. lenghak lêmaii, naam van een'

boom, die goed hout voor vaar-

tuigen oplevert.

c

(^^^^^JL5sJÜ lengkok (z. tj^lengkok) vgl.

lengkong en lengkong.

^t QjKJi.J lèngkök, batav. (jav., T.),

belèngkök en bèlök, rechts o/

links gaan of aanhouden; meleiigkak meleiig-

kök^ laveren, — [H.]. — z. m^lèngkók.

j>sjIJ loengkoeni, beter moengkoem, vlak

bolrond, zooals bv, een horlogeglas,

het deksel van sommige koffers.

-)f /.*5^0U I. langkan, malaka en singap.,—
oorspr. chin. — , buitentred van

een huis met balustrade, beneden of boven;

balkon.

II., klangkan of klan^kang^, batav., —
pag^r 1., em hekwerk, een heining met

ruimte tusschen de staken gelaten, van

ijzer.— [H.].

III., melan^kankan , div., zich uitrekken;

schrijden,

ipsjij langkau, overslaan, hetzij opzet-

telijk of bij vergissing, bv. een vel

in een boek.

/ M ^>^JÜ leng^koewas, naam eener plant,

welker wortel in de keuken

en als geneesmiddel gebruikt wordt —
maranta galanga; maranta alpinia; koemp-

feria galanga; de wortel zelf.

AiJj>^JÜ langkah, schrede; stap; tred;

eerste schrede enz. van een' gang

of eene reis; aanvaarding eener reis; 1.

möêdjoer gelukkige eerste schrede (wanneer
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men op zijn' gang zijn voornemen bereikt,

of een geluk of iels aangenaams ontmoet);

melaiig'kalJ
, schrijden; slappen; schrijden

enz. over iets; wetten, bevelen enz. over-

schrijden; overtreden (voor de laati^le bet.

beeft bet mal. onverstand van 1. langgar

gemaakt, alsof men cene wet enz. stor-

menderband kon uit den weg ruimen);

iiielaiig'kah perahoe, een vaartuig, opeen

gelukkig tijdstip, den eersten slap tol eene

reis laten doen, al is bet slechts voor een'

korten tijd.

ASsJij longkah, van platte voorwerpen,

die op iets anders vast bebooren te

zitten, betzij van natuur, zooals scbil,

scbors of dergelijke, of, dat zij er op ge-

plakt zijn, zooals bv. papier, los, losgelaten

hebbend,

^aS^JU, iiieliiigkoeh di djalaii, batav.,

aan den weg liggen te slapen, in*

zonderbeid van iemand die op de zijde ligt

met gebogen knieën.—^il.].— z. lingkoe.

cJL5siU lengkali, oneensgezind, oneendrach-

tig,

^ /JsLxJ laii^kej, w. sum., ivel gemaakt,

een fraai postuur,— [N.].

^ j^'kÓsJ^ laiig^kitaiig*, w. sum., een soort

van mossel — [N.].

-K^ ^^a5s.JIu , angin langkisau, men., wind-

hoos.

j^ljSkJÜ l?ngkljfti*gj kleine rijslschuur op

palen,

^C±5sa1 loenggoe (vgl. Lli^^ ï.), batav.,

'kluisters, — [B.].

LixJi) lingg^a— skr. lingga (merk; teeken;

vlek; penis)— naam van een eiland

welks piek voor den zeevarende een ken-

teeken is, sedert 1787 de zetel des Sultans

van Djobor. — * liiig'g'a, batav., zekere

viscb.— [ï.].

ijSsjiO linffgij steven y voor of acbter; l

madja-kaja, een steven, uil één stuk

met de kieU

->4-Ci5siO^ longg:a-3, batav., oen reusachtig

spook, dat zieb op den weg op-

boudl, ook sètan longg^a (vgl. mak. long-

(CöO,JÜ lenggSdaja, naam van een'

boom.

^.yojij lenggana (zelden), onwillig; on-

genegen; wederstrevend (skr. lang-

ghana, T.).

^.ouJÜ lengg'anan, vaste leveraar (z. r^k-

kan). — :)f batav. (jav.), van wien

men dagelijks koopt, de steeds beklante,—
[T.].

^

^ i^OsJtl liiigg^ajoeiig, w. sum., hoog

van boomen. — [N.].

X- (^2>^5sJij, melenggoet, batav., bet hoofd

van slaperigheid overzij laten

vallen, — [H,].
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J>oO 1., melaiu^g'ar, aanvallen, aanranden,

beslormen, aanloopen tegen iels, een

inval doen in iels; nielang^arken, doen

aanvallen enz.; drijven tegen iels; maka

p^rahoënja dilanggarkennja kedarat,

en hij liet zijn vaariuig op den wal loopen;

tfilaiig*g;ar kedarat, op den wal gedreven;

gestrand (z. ook onder langkah, T.).

*II. lang'^ar (verb. van het pers. yCü),

balav. en jav.,: soêrau. — [T.].

jf5ÜJ lon^g^ar, los om iets zittend, bv. een

spijker; speling hebbend, — balav.,

en löbok, los. — [B.].

-^ S^JU linggar, w. sum., een blaasbalg.—
[N.].

^'.iOJ leilgg^ar, wijd uit elkander; niet

opeengedrongen; vrij van dwang; vrij

van nood; zich kunnende verroeren; niet

bekneld; vrij in zijne bewegingen,

^ J^OÜ lenggor, batav., gila 1., stapelgek;

als gek rondloopen. — [B.].

/ mS^Ju I- Wn^gis, lat of andere bedekking

op het boord van een roeivaartuig,

waarop de riemen rusten, of de pagaaien

neder komen. — z. rembat.

*II., soek., breekijzer. — ook balav. (uil

't jav. of bal., T.).— [H.].

i>OlU lenggang*, van eene bezigheid voor

eene poos stilstaand of niet aan den

gang; van iemand, die een zeker bedrijf

uitoefent, zooals bv. zeeroovers, voor een'

tijd stil, pauséren, voor eene pos stilstaand

enz. zijn; pause; feriën; van een' tijd ledig;

vrij van arbeid; ledige plaats, ledige tijd,

pause bij het werken.

i>s,jO? nieleng^gang, slingeren, zwaaien;

met de armen zwaaien, in eene slin-

gerende, zwaaiende beweging brengen, zooals

bv. een' schotel; berleng^g^ang peroet, wan-

neer eene zwangere vrouw in de 7^ maand is,

dan wordt met haar de volgende ceremonie

in acht genomen. Men doel eene selendang

onder den rug en haalt de einden boven

den buik bij elkander. Die einden brengt

men bij afwisseling naar den eenen en den

anderen kant, zonder dat de lijderes daar-

door in beweging gebracht wordt; terwijl

men daarbij van 1—7 hardop telt, waar-

mede de ceremonie afgeloopen is. En dit

noemt men berlenggang peroet; meii-

tjampak len^^an^, van een' pronker

zwaaien met de armen ten toon spreiden;

1. boewan a , naam dien men soms aan

vorstelijke vaartuigen geeft; leiigifangan ,

de vlak trechtervormige bak, waarin stofgoud

en diamanten gewasschen worden.

{^,^_^JLj>^jiu leng'g'ak, van het hoofd achter-

over gebogen, zoodat het in den

nek ligl.

(,^_^Jij>s.JiU loiigg:ok, van levenlooze dingen

hoop (verzameling of naast elkan-
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der), slapel, las [kleiner dan lamboen].—
z. loempoek.

L ÜJ^wjiÜ lenggok, zich zwaaiend bewegen;

zich heen en weder huigen , draai-

ende waggelen, zooals bv. een tol, die

begini moe Ie worden.

X-^i^sjiJj saga linggani, drakenbloed; z.

sagaliiiggam.

^ k^ lengiigoeh, pijn gevoelend van ver-

^ >^OÜ langgam, w. sum., fatsoenlijk,

^ netjes, beleefd^ fraai, bescheiden:

hetzelfde als saalam of samoanja (z. sï-

langgam). — [N.].

cX>5vJiU lenggoendi en legoendi, naam

eener struik — vitex trifoliala.

<KJj^^kJÜ loenggoeh, zitten, met de armen

bv. op eene tafel en het hoofd op de

armen.— *batav. (jav., T.), gemakkelijk

zitten, leunen, rusten, — [B.].

-¥: y J>LjÜ langgei, w. sum., selöëwar L,

eene broek waar de pijpen van

onderen gedeeltelijk van zijde zijn, — [N.].

iUÜO I. -langlang (in hik. en poëzie),

schoon, fraai,

IL, batav. (jav., T.), kruisen (op zee),

bespieden, — [B.].

, JL5Ü longlai, zich naar beneden huigen,

zooals bv. wilgentakken , buigzaam.

UI

^iJÜ lengngan, arm; mouw; vleugel van

moeienis.

^ . -JO lengngai , achteloos,

u> p

^_p 3 > ^UJ en Xjs-UJ, alruin (mandra-

gora), eene plant, aan wier wortels

tooverkrachtige eigenschappen toegeschreven

worden.

^ ^ V j^ | . al wat dient om iets in te wik-

kelen of te omwinden, lap, omslag,

omslagdoek.

yy

^ a->v-i.J plur. van U Ui,

c r

een slagorde.

f^A
,

). het uitspreken der woorden; uitspraak;

met plur. l^liS ) , uitgesproken woord,

geschreven woord, woord,

V 1^0 j > naar de uitspraak, naar de letter,

letterlijk; in de gramm.: grammaticaal.

w C/ /

/ t^Q 1 en ^ilSil , de tutspraak betreffend;

^ uitgesproken, letterlijk,

(^^^\dJ, liet volgende.

/ t' /

l i-J^A^ en V—iïfli, zwak, krahteloos, onver-

mogend,

L-JIaA-J, gemengd, in de gramm., van een

^ verbum, dat twee zwakke letters

tot radicalen heeft: dubbel zwak; dubbel

zwak verbum.
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C^jLJ I- lap? nederl., lap.

IL, interj. voor de oogenblikkelijk voorbij-

gaande beweging of bel scbielijk verschijnen

en verdwijnen van iels, inz. van den bliksem;

zoodanig versebijnen en verdwijnen.

i _ o ,J loep, bij bet weven blok van veertig

draden van hel riet,

L^Q^ leppa, verlenging van de palmiet

(oemboel) naar onderen toe, hi] de

sag o-palm nog eelbaar; leppa-S, j?oorr van

kleine boot.

^ /C \ vJlJ lapari 5 w. sum., dat gedeelte op

zijde van een maleiscb buis dat

mei alang-alang gedekt is en gewoonlijk

een paar el boven den grond begint.— [N.].

j^

leppat, Ideefrijsi (pcêloet) in een

driehoekig of langwerpig (cylindraïs-

discb) gevouwen blad van de kokospalm, de

pandan of de palas gekookt; 1. kelóêpat,

L, die in plaats van de kel(Bpal op reis

medegenomen wordt,

lepoer, gedeeltelijk in het slijk of den

grond bedolven, zooals bv. een vaarluig,

waar men niets om geefl.

/ JHJJJ lepas, van iels, dat op eenige wijze

vast of gebonden w^as los, losgelaten,

bevrijd, ontslagen, ontheven, ontlast, eenige

handeling volbracht hebbende; er niet meer

door gebonden; van eenige handeling of

gebeurtenis gedaan, volbracht, over; iiielepas-

keii, loslaten, bevrijden, ontslaan, ontlasten;

lepasan, vrijgelatene; verstotene; lepas-3,

zeker vlechtwerk van repen zeer dun goud-

of zilverblik, dal zoodanig gevlochten is, dal

het, wanneer men aan de twee uitstekende

punten daarvan trekl, uil elkander gaat.

Er zijn vier soorten: 1. dj ala n ; 1. rïboe-2,

1. tanggok en 1. k^lóèpat tolak bala,

welke, bij hel einde van huwelijksfeesten,

het eene na het ander en in de genoemde

volgorde, door de bruid en den bruidegom

(ieder heeft zijn eigen 1.-2, in de hand),

na er op geblazen te hebben, uil elkander

gelrokken en weggeworpen wordt, eene

ceremonie, waardoor men allerhande onheil

denkt af te weren. De meeslal beschaamde

bruid verricht de plechtigheid zelden zelve.

leppang, naam van een' boom, die

eene eetbare vrucht draagt (z. ook onder

gelombang, T.).

_q^,ft„, j lepak, interj. voor een ploffend

geluid, helderder dan Ie pok, zooals

bv. dal van een boek, dat met de platte

zijde op den grond valt, plof; zoodanig

geluid.

_Q
,

} lepok, interj. voor een ploffend

geluid, doffer dan l^pak, zooals bv.

dal van een' emmer, die kop onder in hel

water valt; plof; zoodanig geluid; z. pok;

I^pok-S, halve kokosnoot met schil, waar

de kern is uitgenomen, hangende door
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middel van een' louw, dal met een' knoop

in een gal in het midden bevestigd is, met

de holle naar beneden, op eene zekere

hoogte, waarboven het water niet mag

komen, in het ruim. De man, die bij het

Avater de wacht heeft, licht van tijd lot

lijd die kokosnoot op en laat haar weder

vallen. Wanneer hij nu een ploffend geluid

lioort, dan is dit een leeken voor hem,

dat het water moet uitgeschept worden.

C Q«iLJ IfPilj^, inlerj. voor een klappend

geluid, helderder dan l^pak, zooals

dat van een houten doosje, dat op den grond

valt; zoodanig geluid. — z. pik.

^liJ Jfpöè, naam van een' venijnigen zout-

water-visch.

^A-J I. IfPPaWj lijsl (lal, dunne stang,

dikke rotting), die de punten van de

oplangers (ladjoek) aan den binnenkant

met elkander verbindt, maar die punten

niet bedekt, zooals de tcëloep ladjoek. —
z. lper-2.

U., men. (lapow of lopow), winkeltje (T.).

AiLJ IfPPoh, blaar, zooals bv. van een heet

ijzer; blaas.

AaJ l?Ppeh, omgeplooid, zooals bv. de hoek

van een vel papier, bij het inpakken

van iets.

V„_jLl lok, batav. (jav. ^loek, ï.), kr

buigen. — [B.].

-^uLJ, tegenkomend, ontmoetend.

/

^wn

-^uLJ? tegenkomen, ontmoeten; ondervinden,

doen ontmoeten ;^ naar iemand gaan;

tegenkomst, ontmoeting.

y y

K Q J vn_l plur. van ^iLL

\ ^^A_J - eeretitel, bijnaam, scheldnaam.

(_aA_J . zekerlijk, ganschy reeds.

r JsJOsfiJ I' laksa — pers. tX/iis^ï — vermicelli,

11. (skr., T.), tienduizendtal, tien duizend;

selaksa, tien duizend; berlaksa, tiendui-

zendtallen hebbend, uit tien duizendtallen

bestaan; berlaksaSii, met tien duizenden.

/jVAgJÜ (skr., T.) laksana, gelijkenis,

voorbeeld, gelijk, zooals; luelaksa-

naken, vergelijken.

•x- l JLjüLnJ loksèk, batav., gcruineerd, ban-

kroet, van een lokohouder, wiens

bezittingen door de schuldeischers in beslag

zijn genomen. — [H.].

^ /.j.AwJÜ loksoen, batav.,— oorspr.chin.— ,

in slechte omstandigheden vefX'al-

len. — [B.],

v^ö J . oplezen; hier en daar oprapen, vinden

van iets, zonder er naar te zoeken;

verstellen van kleederen; opraping hier en

daar.

l^ri ] . opgeraapt goed, opraapsel, gevonden

goed, inz. waarvan men den eigenaar
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niel kent; aren, na den oogst opgelezen.

De plur. LUUh gemeen volk.

y off

ur. van kwü.

I, wat opgeraapt is, wat gevonden is,

vondst.

"^^^ójSsu laklakaii, balav. (jav., T.), de

uvula, het lelietje of tapje in de

keel— [B.].

(wJi-XiU 1.. long.

II. en (jïsi , ooievaar.

s^ lekoeni en lekoeiu, z. Jü^.

r 1 \_rf.Ü_J naam van een' beroemden arab.

vs^ijsgeer.

5 A Q J . aangezichtspijn; scheeftrekking van

den mond; hondskrampen; hondsdolheid,

y

X2\£iJ , opgelezen, hier en daar opgelezen; —

met plur. >lkiL! , vondeling.

L/^X-J I., melik, ontwijken, uit den weg

gaan; zich verstoppen voor iemand, die

naar ons zoekt; melikkeii, heimelijk weg-

nemen en verstoppend, wegmoffelen,

IL lik, voorwendsel; berlik, zich achter

voorwendsels verschuilen.

w

L^ y^ J , melekkoe , met den elleboog op iets

steunen.

\^2^ySK} lekkat, kleven, aankleven , vastkleven,

vastzitten, blijven kleven enz. — z.

l^kkap.

Ui

^^^yS^J lekkit, van kleverige dingen, bv.

lijm, verf en dergelijke nog klevend;

nog niet droog.

/>sJ lekkar, kransvormige voet, gew. van

rotting gevlochten, om er potten enz.

met bollen bodem op te zetten; melekkar,

de hoed. van een 1. vertoonen, zich als een

l. voordoen. Wordt gezegd van de kaïn van

iemand, die op zijne hurken zit, vranneer

dat kleedingstuk hem van de heupen gezakt

is, en als w^are het eene 1. rondom hem

vormt, w^aarin hij zelf zit. — *lakar-3,

men., een beestje dat er als een duizendpoot

uitziet, en wegens zijn gelijkheid met een

l^kar zoo heet; vgl. harpe-harpe in 1

bat. van harpe. — [T.].

/ m5^ lekas, haastig, spoedig, schielijk,

vlug, dra, binnen kort; haastig enz.

zijn; haast, spoed.

(
jj^SkJ lekis, naam van een' boom.

<lSJ lekoeng, hol, bv. de oogen; (vgl.

^ l^kok, T.).

uu

i o >^J lekkap, van platte dingen dicht

tegen iets aangesloten, zooals bv.

eene schilderij tegen den wand, plakkend

op iets, opgeplakt, aangeplakt.
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C^^aJ/sJ lekkoep, naam eener soort van

wilden mang g a-boom, met eene eet-

bare vrucht.

(,
,
_ Q

,

>s-* lekok, kuil, holte, hoUigheid,

indrukking, deuk; in het kaartspel

harten; hol, ingedrukt; 1. mata, de oogholte;

1. lëher, de strotgroeve; mata 1., holle

oogen; lekak-Iekok, kuilen, holten, hollig-

heden, indrukkingen, deuken [naar alle

richtingen]; ingedrukt, naar alle richtin-

gen.

, aan of voor ulieden,

lekoeni, z. JiJ (T.).

y

, JSsJ? ^^ij ^"^ en ^S'U, maar; maar ^ocA,

nogtans, niettemin, evenwel.

,»J>sJ lekkoeii, ^oor^ van siamschen dans,

alleen door vrouwen uitgevoerd; ^roep

danseressen, die dien dans vertoonen; per-

soon van dien troep.

uu

AJj>%J lekkah ~~ ar. aaIt, een band? —
opgaande stukken van een tapstoel voor

vuurwapenen,

4.A>0 lakjöè — oorspr. chin.— naam eener

soort van chineesche houwer,

CixJ Ifgga (vgl. jav., T.), ruim (veel ruimte

aanbiedend), bv. eene tafel, vrij (ook

van den tijd).

L^ \] legffoe, van enden, die bij het ver-

vaardigen van matwerk uitsteken, m-

vlechten,

\^^y^S>^j legab en le^ap, interj. voor een

klappend geluid (helderder dan 1^-

goeb), zooals dat van twee platte harde

voorwerpen, bv. twee planken, die tegen

elkander geslagen worden; zoodanig geluid.—

z. gab en d^gab.

^^^^>J legoel) ^ legab, maar doffer. — z.

goeb en degoeb.

^\^*^y^j legit, ba tav. (uit 't bal., T.), kleve-

rig en taai, zooals bv. kalapa lilin

en sommige t al es-soorten, 't tegenoverge-

stelde van r^nnjah. — [H.]; smakelijk,—
[B.].

UU

i*Vs^J leggat, in dezelfde richting voortsnel-

lend; van een' blik strak.

/5>sJ legar, z. ga.r en d^gar.

OU

,50 leg'goer, naam van een landschap

onder Siam.

iSsJ legoeng, naam v5n een' boom.

-x-l. iL>J legok, batav., een gat in den

grond,— [H.] ; soend. iQguk, .hol,

met gaten; eene diepe of smalle vallei, —
[B.].— z. l^kok.

i:) .^»,, i„.eri. .oor «„ donderend ge-

^ luid (minder dof dan l^goeni), zooals



:c 76 O^

h\, dal van een kanonschol, cene bons legen

eenc deur en dergelijke; zoodanig geluid;

hïlam 1., pikzwart, eigenlijk zwart, ter

onderscheiding van donkerblauw, dal ook

door hïtam belcekend wordt. — z. gam

en d^gani.

>^sj leg^oem = leg:am, maar doffer.

C_.L5ü >NJ leffaiM-leg'ap, z. l^gam.

j^j^J Ifgoeni-legram, z. l^gam.

^(llr^
legen, soek. (uit 't jav., T.), hel

zoete sap, dat door insnijding in den

bloesenistengel van palmgewassen verkregen

wordt, ongegiste palmwijn; — batav. ook:

gist, desem (als gist gebezigd om 't meel

te doen rijzen, ï.). — [B.].

iX/S^J Ifg'oendi, z. l^nggoendi.

\0JS^ lagondor — verb. ned. — dragon-

der; cavallerist van de voormalige

O, I. Compagnie.

.j>*^>J lAyiken, smrt. van lagi en akan.

/ os

i )cXan-)3^J' ^^^^^ '*^^ begin, om te beginnen.

c u;

^ /#

^sitS) \cXa/^3\J> ^er beperking,

^/^^iC-^U lalangoeii (kawi iets verruk-

kelijks), lustoord; tuin,— [ï.].

{^^^y,Jü lellat, ruiker van gemaakte, inz.

uit sirehbladeren geknipte bloemen.

in cene soort van beker, dien de brui-

degom, wanneer hij in optocht voor 't

eerst naar de bruid gebracht, zediglijk

vóór 't aangezicht houdt, tol in de woning

der bruid, waar hij hem haar aanbiedt.

C\>*5 V/La«J> Ier versterking, voor de energie.

, yOAA/^'^XAJ, ter beperking,

Q \U o

c\jvjoiwJCA-J ^ Ier gelijkstelling,

<M*^/ """"""""" ""'""'*••

, om eene vermi^idering of een

klein getal aan te duiden.

Ju Ij^Uar, bij herhaling en dikwijls,

f jJé^Jj lellas, door wrijving geschaafd,

^ i
,
_ aiJ lelep, batav. (soend. of 't bal.

l^bleb, ï.), in hel water dompelen

of vallen. — [B.],

c qaJ ïellap, verdween, weg, in dien zin,

7iaar de maan, weg, zonder zelfbe-

wustzijn, zooals in een' vasten slaap. —
*men., 1«. = tïdoer; 2^ verbeurd zijn

van een pand (vgl. bat. lol op, nop en

nok). - [T.].

L JLaJ IcUak, van een kleedingstuk losgaan

en van hel lijf vallen.
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JOj lellah, skp, mat, afgemat, moede, ver-

moeid ; kortademig.
y
w

<KK^ I., aa?i God, Gode, bij God (bij liet

doen van een* eed).

II., voor God, Gode (dat.). — Ook als

inlerj.: heerlijk, voortreffelijk ! bravo!

/ -AJ lellai, in eene bocht nederhangen
,

zooals bv. de bladeren der palmboomen;

nielellai, neder of naar zich toe buigen,

bv. eene tak.

J lam — oorspr. ebin. — naam van een

^ bloedstelpend geneesmiddel; elk bloedstel-

pend geneesmiddel.

J lem -— verb. ned. — lijm.

vV..4J lamari en armari — port. arma-

rio —, kast,

^/.oLfJ loemajan, batav. (uit 't soend.,

T.), des noods. — [B.].

{,,^'\^^ lamba, de grove draden van ruwe

zijde, die aan elkander geknoopt en

afzonderlijk geweven woorden,

(^^^^x^^ lemba, planf, met gevederde bladeren,

met eetbare vrucht, eenige overeen-

komst hebbende met die der pelaga

(kardamoem).

^_^,,^A^J lemboe, rund, beest (koet.: wild rund;

bal. ivitrund, T.).— z. djawi en sapi

(z. ook vgl. laniboe II, T.).

(^,^^A#|J> berloemba, wedijveren, om strijd

doen, om het hardst doen, om den

voorradig strijden, wedrennen; loemba-lS,

bruinvisch, die als het ware liet met de

schepen om het hardst doet.

^U^.'N^) loemboe of gfelombang*, dei-

ning. — [H.].

^L-x^-^J, meloembi, batav., graven, uit-

graven. — [C.]; opwroeten (bal.

ngloembih, bv. van een zwijn). — [T.].

-x--p-Va^ limbadjoe, w. sum., weerlicht,

Ô^ wel te onderscheiden van blik-

sem (vgl. ^UJ^, T.).— [N.].

Li3 v^-^ lembaga en lembag:aii, oor-

spronkelijke vorm
, geboetseerd

model, type, embryo, kiem, eerste begin; \.

bïsoel, eerste begin eener bloedvin. — * w.

sum., 'adat 1., de 'adat die voor de rechte

uitvoering van andere 'adat zorg draagt.—

[N.].

•X- ibVx-^ lembajang, w. sum., glas (mis-

schien Hm bajang, glans bedoeld,

T.).-[N.].

i^Vx-^ lembajoeng, naam van een klimop,

dat purperkleurige bloemen draagt ;

mërah 1., purperrood.— ^f limbajoen^, w.

sum., purper, karmijn. — [N.].

{,^,^y^^^ lembab, al wat vocht kan aantrekken,

behalve de lucht, doch inz. van

weefsels, papier en dergelijke; van den'*

grond vochtig; van een geluid dof; traag;

vochtigheid: dofheid, traagheid.— z. ^mbal.
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{^^^y^uK^^3 lambat, lang van duur, veel tijd

noodig hebbend, langzaam, in dien

zin, laat; berlaiiibat, dralen; melanibatken,-'t ' '• »7

vertragen, uitstellen, op de lange baan schui-

ven, lang aanhouden; 1. lawan, langzamer-

hand, ten langen laatste (z. laoen).

\^^^ysj^j^ leniboet, week, zacht, slap, buig-

zaam, lenig; zachtzinnig, gemoedelijk,

gedwee: 1. k^nnjal, elastiek zacht,

^^^^y^j^,^ lembat, naam van een' zoulwater-

viscli.

yK^^ lembar, streng, waaruit een louw

of draad samengesteld is. — Het is

voorts een classificerend woord, vergezellen-

de het telwoord, dat een aantal touwen,

draden of dergelijke voorwerpen aanduidt.

Verkeerdelijk wordt het ook voor vlakke

voorwerpen, bv. stoffen, papier, gebruikt;

twijnen, ineen draaien; tali tïga L, touw

van drie strengen,

^ ix^^ latnban^^ (z. lembang. T.), w.

sum., klei, modder; koro 1., de

klei die bereid is om potten of steenen

te bakken; aarde wegschuiven; op zijde

schuiven; maka dïja (!) djatoh sampej

tanah di lambangnja, en hij viel dat er

de grond van uitweek, — [N.J.

ix-fJ I-? nielamboeng, slingerende omhoog

werpen^ door den loodrecht neder-

hangenden arm eerst naar achteren te

brengen opspringen als een visch uit het

water, T.); melamboen^ dirinja, zich

omhoog werpen, d. i. omhoog springen; lani-

boeng-S dirinja ketanah padang ïtoe,

snellende en springende naar de opene vlakte;

main 1., spelen met voorwerpen, die omhoog

geworpen worden,

IL, zijde (flank) van een levend wezen

of vaartuig; laiub^ngan röêniah, de zijde

van een huis,

ii^x^J lembang, ingedrukt; van den grond

vlak kuilachtig, indrukking, spoor, zoo-

als bv. van een' gesleeplen boom , een'

wagen ; laagte tusschen twee verhevenheden ;

lage grond, vallei; daï L, ingedrukt voor-

hoofd.

^ ix-fj, melemboeng, batav. (jav., T.),

zwellen, opgeblazen, — [B.].

i-A-lJ lembing, werpspies,O
,^j I. loemboeng, batav. (jav.), rijst-ö

schuur, — [T.]: vgl. lombong.

*Cj
J loembino\ z. loewa.

ix^|J I. lombong, soort van hooge en steile

mand met deksel; perahoe 1., hoog

vadrtuig zonder I)uik.

IL, van allerhande vaten met hoogen

rand, diep (niet plat), zooals bv. een bord;

van een vaartuig hoog boven water,

IIL of rombong alwaar een andere ver-

klaring gezonden wordt, T.), rijstschuur

op stijlen (vgl loemboeng).
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i/^^|J 1., melimbaii^, wasschen in een'

schotel of dergelijke, door daaraan eene

slingerende of ronddraaiende beweging Ie

geven, waardoor het onzuivere over de

randen weggespoeld wordt. — ^ batav., en

tj(Btji b^ras, rijst schoon wasschen,— [B.].

IL, w. sum., voorbij, over, van den tijd;

1. tengah hari, over twaalven: 1. malam,

ver in den nacht. — [N.].

i.A.^|ü limboeilg, besloten veilige ligplaats

voor vaartuigen, hetzij van natuur

of gegraven; dok; limb(Jno:aii , afgesloten

badplaats; perahoe baharoe toeroen dari

1., het vaartuig komt pas uit het dok.

-X- iusu^j lembang', batav., hoog riet, bie-

zen. [B.].

(^^^Q.x-4Ü lambak, een onordelijken of vorm-

loozen hoop vormend, of in een

onordelijken hoop nedergesmeten, zooals bv.

een in elkander gefrommelde zakdoek , eene

hoeveelheid brieven, boeken en dergelijke;

troetelnaam voor een dik kind; berlanibak,

bij hoopen zijn, in overvloed . . . zijn.

-X- 1 Üx^^J lombok, batav., spaansche pe-

per. — [B.].

^^^^Jix.-^ limbak, w. sum., het te veel

toegift, de kap op eene maat

enz.— [N.].

L JLofJ limboek, naam eener soort van

wilde duif (jav. glimoek, T.); z,

d^kkoet.

l ilx^fJ lembak, van rivieren, meeren,

sloten en dergelijke, voorts van

allerhande vaatwerk, dat overvuld is over-

vloeien, overloopen: van iets dat aan het

koken is overkoken.

^^_^cLsm»^ lembok, meer gebruiken of geven

dan noodig is, overdadig lijk gebruiken

of geven,

iJ^S\K.^ lembek, week, kleiachtig, kernach-

tig; van handelingen flauw; van

een' persoon flauw in zijne handelingen;

zachte vierkante matras, om er op te zitten;

kussen van een' stoel.

y^j^ lembam, traag, langzaam in het

^ uitvoeren van eenig werk.

^ 4A-|J 1- lambcê, w. sum., mesten den

grond.

II., een fabelachtig dier dat de aarde

op zijne horens draagt en wanneer het

slechts met zijne horens heen en weder

slaat eene aardbeving doet ontstaan (dit

is l^mböê, T.). — [N.].

^ \ ) ^A^jJ j oud'jav. lembuhara (jav. ge-

dichten: iQmbora), men. van

een reusachtigen visch misschien de wal-

visch. — [T.].

^ f->A V^-^J limbö&han, batav,, een lange

dikke stok, tot steun en wapen

bij zich gedragen (vgl. soend.}. — [H.].
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c\x-|J lembah, laag land; aan den voet

eener hoogte, hetzij er zich al dan

niet water verzamelt.

iK\,^ limbah, verzameling van allerhande

vuil; pelimbahan, plaals voor vuil,

zooals bv. bij eene keuken; slinkkolk,

/ Kj^ j melambai, wenken, wuiven [jegens

iets],

/ c-^«4»J I'j melimbai, slingeren met iets, dat

men in de hand heeft, bv. een doek,

eene cravach en dergelijke; zwaaien mei

den arm; zwaaien met de armen, inz. op

eene theatrale wijze, zooals bv. bij het

inhuldigen van een' vorst; lani^kah limbai,

passen, waarbij de voeten een hoog van

binnen naar buiten beschrijven; naam van

een' zoutwaler-visch.

IL, w. sum., flikkeren van vlammen. —
[N.].

-^ O'^-*^' lemCêtan (loemöétan?, T.),batav.,

schimmel; beschimmeld. — [B.].

^ , ^ J , van ter zijde of ter loops aanschouwen;

^^-^ schitteren ; oogenschijnlijkheid , klaarblij-

kelijkheid; wat in 't oog loopt.

(JL|J, onderwerping, nederigheid, demoedig-

heid.

,^ C^jLfJ lamdoek-pai — oorspr.

chin. — naam eener liaan,

hebbende aan den wortel een* knol, die

als geneesmiddel bij de kinderpokken of

de spruw gebruikt wordt. — De minder

gebr. mal. naam is empis moensang.

/ V>*w|J lemas, gestikt; versmoord; verdron-

ken; 1. p^rhatïankoe, mijndenken,

is versmoord (ik weet niet, wat ik er van

denken moet).

^ /KKK^J Ifmes, balav. (uit 't jav., T.),

slap, zwak, krachteloos, — [B.];

malsch, zacht (vgl. ook jav. m^m^s).— [T.].

c/

• ^|J , van ver zachtjes en ascillerend glinste-

ren, als bv. de sterren, de bliksem. —
Eene mal. verb. is alma', verguld door

kwikzilver. — [L.].

i^I? melemang', in eene bamboe iets gaar

koken, inz. pöêloet; pelemang, wat

iets ingepekelds (peka sa m ) in de zure

gisting brengt, voorn, sago en gerooste rijst.

-K- C^JLfJ lampoe, balav. — verb. ned. —

,

lamp; lampoe-^, illuminatie, —
[B.].

•x- L * 3 \JL|^J limpatoe, men., zekere duif-

soort?— [T.].

C,_a-|J limpa, lever.

limpapas, w. sum., een groote

,
soort van vlinder. — [i\.].

Cf) vJLlJ lempaoeny, naam van een' boom,

^ met eene eetbare zure vrucht en

hout, leverende voor pakkisicn.
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^j^/oLlJ lampit, mai van rotting.

^^x^JLfJ 1.5 melompat, springen; 1. tïjoeng

(huppelen als een tïjoeng), touwtjes

springen (zeker spel).

IL, koet., =r tompang.

^^^yJl^J , lampat-3, w. sum., fraai, schoon,

sterk.-— [^.],

-/Pjf^} lampar, v^n rivieren, slooten en

dergelijke overvloeien, overstroomen; uit

elkander (niet op een* hoop), zooals bv.

graan, dat gedroogd moet worden.

^ YfifiJ lemper, batav. (soend.), k^tan,

in bladeren gebrand. — [B.].

J),|. , l loempoer, modder, slijk, slib; h

sorga (hemel-modder), eene soort van

brei van eieren, kokosmelk en suiker.

^fl„^, melempar, werpen, gooien, smijten

[met iets]: wegwerpen; wei^pen enz.

naar iets,

( vè-ji-Kt^LJ I

melampas, glad of effen maken,

door met het voorwerp óver een

ander, hard, voorwerp heen en weder te

strijken of omgekeerd, fijner dan menga-

sah, de tong los en vlug maken bv. door

het herhaaldelijk opzeggen van moeielijk

uit te spreken woorden; den mond vlug

en vaardig maken, bv. door veel hardop

te lezen of op te zeggen; welsprekend ma-

ken; de hand of de vingers vlug m lenig

maken; in *t alg. oefenen, door iets bij

IIA£i.-NSDBRL. WOORDXNBOSK. DEEL III.

herhaling te doen; melampas kfttanii mei

eene schaaf glad en effen maken.

X-/ jèéSi^J limpas, batav. (soend.), vooreen

tijd overstroomd door een rivier,

die in de regenmousson gezwollen is.— [T.],

^«Jl^J, pelampang, batav,, een vertrek

van atap, tijdelijk opgeslagen, waar

d.^ gasten zitten, als er een bruiloftsfeest

gevierd wordt. — [H.].

jijL%J lampoen^, z. p^lampoeng.

-X- ijL#J lempeng, batav. (jav., T.), recht,

recht uit. — [B.].

iil^fJ lempoeng, licht; kurkachtig, voos

[zooals sommige houtsoorten, puim-

steen, gebak en dergelijke]; pelempoeng:^

naam van een eetbaren zoetwater-visch,

die zich meest dicht onder de oppervlakte

van het water ophoudt. — # w. sum., een

zachte houtsoort als kurk. — [N.].

-H- i-O^, kelempingan, batav. (bal, T.), een

glazen buisvormig speeltuig , waar de

kinderen op blazen. — [H.].

iijLfJ loempang, houten vijzel, om rijst

té stampen.

trJJLfiiJ lempany, op eene ongewone plaats

liggen; in den weg liggen; apit 1.,

de twee eerste planken, die op de kiel van

een vaartuig komen; de staatsdienaren of

veldoversten, die den vorst ter zijde staan

en voor hem en zijn wedervaren instaan.
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«ijO.^ iempeng, platte en dunne koek, zooals

de mal. gewoonlijk tot eerste ontbijt

nemen; lempeng-)^, al wat men tof eerste

ontbijt neemt, — * balav., plat en dun. De

afpakking van inlandsche tabak is in leni-

peng's (lees lèmpèng, even als in H jav.,

T.).-[B.].

(.^JuLfJ lempok (vgl. lampau II., T.),

vruchten, met suiker gekookt ver-

volgens in bladeren gerold en dan gerookt

(soend. en bal. lempog, T.).

^CjüLfJ j ikan lenipoek, batav. (jav., ï.},

een soort van riviervisschen. —
[H.].

piA^ lampam, naam van een* zoutwater-

^ visch.

..wiLlJ lampin, lap, die om den buik van

een klein kind geslagen wordt, kin-

derdoek; kindergoed in 't algemeen.

ifcjl^^ I. lampau 9 voorbij (aan geene zijde

van); verder dan (in deze bet. met

dari padgi); over (tijd en rnimie); voorbij

(aan geene zijde van iets) gaan; verder gaan,

dan iets; te boven gaan, overschrijden, te

ver gaan; naar eene andere plaats overgaan;

1. röémah ïtoe, voorbij dal huis; melam-

patt 'adab, de gewoonten te boven gaan;

1. dari dad^ löêtoet, verder dan de knieën;

djai^an melampau, ga niet te ver.

II., batav. (te betwijfelen, daar de slot-

klank ai( niet in *t bataviasch bestaat,!.),

deeg (dodol) van doerïjan, in den vorm

van eene worst in een blad gewikkeld (z.

lempok); dödol van doerïjan, als eene

saucijs in pisangblad gerold. — [Div.].

^xL|ü limpau, om iets heen gaan, met het

doel om het te.ontwijken; melimpawi,

om iets heen gaande ontwijken, bv. eene

onveilige plaats.

lempöjang', naam eener plant—
zingiber zerumbet; zingiber cas-

sumunar; amomum zerumbet.

<Xa-4J lempeh, naam van een' zoutwater-

visch, die gegeten een sterk jeuken

veroorzaakt.

AiLfxJ loempoli, van de beenen zeer vermoeid;

lam, verlamd; beriberi (ziekte).

•X^A-O^J limpah, batav., lever; anak lim-

pah, milt (z. limpa, T.). — [B.].

4XKj^ lempah, van vocht in een vat over-

vloeien en zich buiten het vat uitsprei-

den; van een' glans zich verspreiden.— z.

lembak.

/ fL^. ' I- lampai, lang en dun, rank, slank;

ïkan 1., naam van een* eetbaren

zoetwater-visch.

II., w. sum. (z. lempai, 1,), afhangen;

reiken tot aan; hamba tra (is bataviasch,

T.) böleh 1., ik kan er niet bij, — [N.].

/ _j?l ifj lenipai, slap nederhangen, zooals bv.

eene vlag bij windstilte, het hoofd van

een* stervende, eene kwast, een geknakte
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tak; sterk gebogen nederhangen^ zooals bv.

de onderste bladeren der palmboomen, een

met vruchten bezwaarde tak.— z. l^htoer.

^ / )J^s/JL^ lampias, batav. (uit 't bal.,

T.), met een fikschen stevigen

stroom; böêwang ajer L, van eene voorspoe-

dige verlossing of van wateren (b^s^iiï) met

een fermen straal. — [H.].

L, JL^ lemak, vet, ongel, reuzel, smeer;

malsch, machtig; van smaak vetach-

tig, zacht; 1. k^ttam, krabbevel, hebbende

eene grijze kleur; naam van een' boom

met deugdzaam hout (z. ook onder ^^>
T.); awan berlemak kettam, regenwolk

van eene dergelijke kleur aan den horizon,

waarvan de regen spoedig zal doorkomen

(vgl o-ï).

^ )CXa^ lemender: almender. — [B.].

^j^ lemmau, van iets dat knapperend

geweest is of behoort te zijn, zooals bv.

beschuit zacht; week; van iets dat sterk

behoort te zijn slap, licht buigzaam; vaA

menschen en dieren flauw, slaperig.

X- Y^ %-4^ lemöêsir, batav., de nieren. Van

de bet. van lemcésir 6en ik niet

zeker,— [E]. — kawi lamoengsir, wel-

licht, soend. lambóêsir.— [T.].

^^^yO a-fJ l«m€M£oet en nieloèkoet, uiterst

puntje van een' graankorrel, wan-

neer het door het stampen (toemboek)

afgebroken is (hier had moeten vètwezèöö

worden op belöêkoet en d^möëkoet,

T.).

^^^j^ lemali, zwak, slap, machteloos, onver-

mogend (ook geslachtelijk); en in dien

zin af, op; van een woord of gezegde niet

geloofwaardig, verdacht, weinig gebruikelijk;

1. ITjat, taai, buigzaam [niet broos, zooals

bv. ijzer, staal, eene cravache en dergelijke] ;

1. dzakar, impotent.

*2^., w. sum., zwiepen, doorbuigen; ela-

stiek,— [K].

<Kj^J loemmah, batav., verb. van x«^.—
[B.].

QCXa-#J lemïdang, vlakke rand van allerlei

^ soorten van verdiepingen of insnij-

dingen; eene kom met zoodanigen rand, ter

opname van eenig ander vat, spec. van den

t^rnang; 1. pinggan, de rand van een

bord; 1. p^midangan, de rand van een

raam (z. ook onder pakoe).

/*««A^fJ lamina en laminah, harnas van

metalen schubben, schubben pantser.

,J lan — oorspr. chin.— laag scheldwoord.

^^^yJJ lanta, batav. (bal. latah. T.), niet

fijn genoeg gestampt (bv. van rLjst-

meel).— [B.]; z. antah (T.).

^ i) Vjjj lintabong, w. sum., een akar

soort met groote eetbare vruch-

ten. m-
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^^^y^jusjf pekirdjahanilja (lees: p^k^rdja-

annja, T.) lantoet, batav., hij

werkt er lang over, is er lang mêe bezig

.
geweest. — [H.].

SX) ï. lantar— ongebr. wo|;lel van terlantar

of telantar (is de uitspraak van .jua J
,

T.), plat op den rug liggend.

IL, w. sum., stut, steun; gespleten bam-

boe.— [N.].

#111., lantaran^ balav. fjar., T.), oor-

zaak.— [B.].

JCJü lantoer, buigen, bv. een* boog, den mast

van eene p^ndjadjap (z. b^nloer). —
*1. baboe, singap., naam van een' boom,

welks wortels en bladeren tegen hoofdpijn

gebruikt worden.

yCü I. loentoer, van iets, dat zich in het

lichaam bevindt naar beneden wegspoe-

len: peloentoer, afdryfmiddel, bv. voor

vrouwen, die moeielijk menstrueeren, pis-

drijvend middel.

»11., batav. (jav.), verkleuren, verschieten

van kleuren.— [T.] ; == nioentah en melar,

afgeven; niet vast van kleur zijn, — [B.].

4XJÜ I' lontar (jav. ron lal, blad van den

t al -boom, T.), naam eener soort van

palmboom — borassus flabellifarmis.

IL, z. lot ar.

# JCJJ» lolontor, vretm als men toornig

* spreekt bv. „vreet je dan dik."— [H.].

jXaJ Untar, alintar, halintar en * hali-

lintar, donderslag, dondersteen.

* JsaJ, pelintir,.ba tav., in elkander draaien

als draden (z. pelintir, T.).-> [B.].

/ VèJÜJ lantas, onverwijld na, onmiddellijk

na, terstond, daarop, vervolgens,

f j^mOv-aJ lontos, van zuilvormige dingen

zonder kapiteel of knop, glad af van

boven.

lintas, voorbij gaan of .

voor iets.

snellen

iAAJ lantang, van het gezicht (vermogen

om te zien) onbelemmerd van een gezicht

(uitzicht), onbelemmerd, ruim, wijd, ver; van

het gehoor onbelemmerd door voorwerpen

tusschen den oorsprong van het geluid en

het oor.— z. banglas,

iijCü L lantoeng, van een' reuk intensief

stinkend, zooals bv. van een rot ei; van

een geluid doordringend,

IL, w. sum., ergens tegen aan stooten,—
[N-]-

•X- iXJJ lanting, soek., gebouw op een vlot

(z. rakit, T.).

^iLXaJ !• lantang, liggen op het onderste of

achterste gedeelte, op den rug liggen,

achterover liggen (telentang meer gebruike-

lijk en ook aan v. d. W. bekend , z, onder

tj^l^ntang, T.): 1. póèkang, het onderste

hoven rollen, over 't hoofd tuimelen.
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II., een klinkend, minder helder dan

lenting geluid maken, zooals bv. dai van

een zwaar stuk geld (rijksdaalder, kroon),

dal op een* steen valt» — z. tang, l^tang,

k^l^tang en k^l^ntang.

ijCJü lentoeng, een galmend geluid maken,

zooals bv. dat van eene gambang, eene

kleine klok, een holle bamboes en dergelijke,

waarop met iets hards geslagen wordt;

slaan, dat het klapt of klinkt; pel^ntoeng,

wie slaat enz., gereedschap daarvoor; kleine

houten hamer, hamer van den president eener

vergadering; klepel va» eene klok; kluppel

voor een seinblok. — z. soeng, k^toeng,

k^ntoeng, l^ntoeng, k^letoeng en k^-

l?nloeng (z. ook p^^j>y T.).

mSjJ lenting;, een klinkend geluid maken ^

helderder dan lantang, zooals bv. dat

van een stuk klein geld (gulden en kleiner),

dat op een* steen valt. — z. ting, loting,

k^l^ting en k^l^nting.

mSXj loentangr, stuk licht hout, waaraan

een vischhaak met aas bevestigd is dat

men laat drijven; meloentang;, met eene

I. vangen.

mJsXj lintang, dwars, dwars zijn; breedte,

ook geographisch of astronomisch ; over-

dwars, in de breedte (z. onder ^^b en **«%;,

T.); melintang I
dwars zijn, dwaars liggen;

1. k^daj^, z. ^óS ,

^ iAxJ linting, batav. uit H jav. of bal.,

versleten stof waarmee menlampepit-

ten maakte een lampepit van katoen bv.—
[T.]; lont; een lichtje, — [B.].

C....£XaJ llntap, van platte voorwerpen in lagen

op elkander liggen; tijada L lagi

datangujai hanjalah s^laloe, zij kwamen

niet bij lagen (nu en dan), maar onophoudelijk.

litttoep, minder goed, litoep, van

alle zijden toegedekt.

, niflanta^, indrijven i inheim, in-

stampen, aanzetten. Van metalen: bv.

^mas lantak, goud in staven of and&re

vormen gegoten (bal. lantakan, T.); pfr*

laütakan, indrijving, inheiing, instamping,

aanzetting.

liujJ I. lontok, kort naar evenredighied

van de dikte, rftA, naar de evenredig-

heid van de lengte.

II., tcêwa 1., afgeleefd, verslepen oud

persoon.

i Qj^li leiitoK, van het hoofd op zijde hungen

(ook van het bovenstgedeelte eener

lange afgebrande lampepit).

C^^ajLi , melantik, in het openbaar aanstellen

of 6etioeme^ (alleen van denregerenden

vorst, den radja möéd^, den b^ndahar^

en den t^mm^uggoeng; van de mindere

hoofden gebruikt men g^^lar); z. onder

bïdaL
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C^^^XXaJ lentik, ingebogen, gebogen, zooals

bv. voor- en achtersteven van een

vaartuig (ook van het vaartuig zelven); van

de tanden ingebogen, door uitvijling van

de voorzijde, uilgevijld; hol (tegend. van

bol), lenig; 1. saboet, gebogen zooals de

schil van een kokosnoot.

H- ^XXJü llntoeh, w. sum., bedwelmd, be-

wusteloos, djiko(?)di kenal (!!)hati

1., indien men (door de zon) geraakt wordl,

wordt ons hart bevsrusteloos. — [N.].

i^CCjJ lonteh, hoer, slet (z. ^^).

-^ ^'CuJ lintah, balintah en alintah, bloed

zuiger; lintah-:^, klos, waarin iets, bv

een muurkandelaar, ingehaakt of ingescho

ven wordt; breed gedeelte van een' arm

bv. van een' muurkandelaar, waarniede hij

aan de muur bevestigd wordt.

lantai, vloer; vloermatten; los dek

van ind. vaartuigen; spalken,

lontê, batav. (jav., T.),: lonteh.—
[B.].

lantêra— port. 1 a n t e rn a —, lan-

taren.

lentere, div., == ri. ^ntêro.

I. lendja, vrijpostig zijn.

IL, ring of hoepel die opgehangen wordt,

om er iets in te zetten, bv, eene lamp;

onderstuk vaneen hanglamp; 1. djantoeng,

hartvlies.

^

é.

-¥: f^jj llndjoe en alindjoe, opstaan, om

^^ naar iets te zien, dat men eensklaps

gehoord heeft. — [L.].

\^^y^jS:xj<J I- landjoet, van voorwerpen van

duur, bv. het leven, een toouj

eene klinkletler, een verhaal, of van voor-

werpen van uitgestrektheid op een vlak,

waarbij alleen of voornamelijk de lengte in

aanmerking komt, bv. eene lijn, een weg,

een zeehoofd lang (met nadruk of langer dan

gewoonlijk) ; lang (met nadruk of langer dan

gewoonlijk), naar beneden hangend, zooals

bv. een touw, een ketting; lang, verlengd,

gerekt [tijd en ruimte] ; naam van een' boom

die eene eetbare vrucht draagt.

IL, w. sum., landjoetk^n, gluren, het

hoofd rechts en links draaien om iets te

zien. — [N.].

^jSxJü L landjar, van touwen en dergelijke

lang; gevierd; van de spits van iets

lang en in een* spitsen hoek toeloopend;

k^ttam 1., met een' langen schaaf schaven;

loendjoer-landjar, van de beide beenen, of

de beenen van meer dan een' persoon.

* IL, landjaran, batav. (jav., T.), staken tot

ondersteuning van planten. — [B.].

•K- , kelandjeran, batav. (jav. k^-

landj^r^n, T.), een gezwel hebben

in den bilnaad (s^l^paha) of aan de hals-

klieren.— [H.].
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I. landjoer, lang durend, zooals

bv. een gastmaal, eene vertooniiig,

in 't algem. eene bezigheid; melandjoerken
,

rekken, bv. eene zitting, een werk.

IL, batav., te buiten gaan; overschrijden;

kelandjflêran, te laat, over den tijd; k.

kata, te veel gezegd; zich ergerlijk verspre-

ken, zich vergaloppeeren (jav. katlandjoer,

een woord uit *t mal. telandjoer onstaan;

z. boven alwaar verzuimd is de verwijzing

naar andjoer, T.). — [B.].

^£S:oJ I. loendjoer, oendjoeren boeiidjoer,

uitgestrekt (niet gebogen), zooals bv.

de beenen.

IL, batav. melondjor, leunen, gemakkelijk

aehterover staan of zitten. — [B.].

•X-jiLs^vJÜ landjang, batav., zorgeloos van jon-

ge menschen (?).— vgl. soend. (T.).

laiidjoeng:, lang en dun, alleen in

teboe 1., dun suikerriet met lange

geledingen.

^jIlSSxXj > Iclcndjing, batav., houten stamper

voor een' vijzel, bv. een sambal-

stamper.— [B.].

is^oJ loiidjongf, lang en smal naar boven

toe, scherp toeloopend, zooals bv. een

hoog dak ; van boomen lang en spits toeloo-

pend, zooals bv. een popelier. — # batav.

uit *t jav., langwerpig rond, ei rond (T.).

( Qy^TLlJ. meloendjak, met twee voeten

tegelijk opspringen, bv. om iets

f

dal hoog hangt te vatten; %.: naar boven

streven; zich verhoovaardigen, zich hoog-

moedig foonen; op iets springen, zonder de

handen daartoe te gebruiken, bv. op een'

stoel, eene tafel, de golven op eene rots,

waartegen zij breken.

-)e >2fe:vJü laiidjam, batav. uit 't jav., kouter

van een ploeg. — [T.]r ploeg-

ijzer, — [B.].

C AlSfcXÜ Ipndjöewany, z. onder djös-

^ wang-2.

-X- / ^SiXjJ landjai, soek., hoer die rondloopt,

om avonturen te zoeken, straat-

hoer (koet. en jav. landji, T.).
*

^^jsj lantja— port. lancha, boot; sloep—

,

^^ naam eener soort van groote indische

vaartuigen, met drie masten en schuine

zeilen.

^*^^^s^n lJ lantjoet, van vocht met een

straal te voorschijn komen, zooals

bv. de urine.

i^^^sgilJ lentjit, van tusschen twee druk-

kende oppervlakten voortvloeien,

zooals bv. eene kersenpit van tusschen de

knijpende vingers.

V^^^aISxIJ lontjat, met de twee voeten tegelijk

springen, huppelen.

jj lantjar, snel in beweging, snel en

recht voortschietend, zooals bv. eene

slang, een weversspoel; van een gezegde

snel en zonder omwegen; voorbarig; van
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lict lezen vlug en zonder haperen^ zich snel

bewegen, snel en recht voortschieten, zooals

bv. eene slang; met snelheid voortdrijven,

zooals bv. de schietspoel door de scheerdra-

den; 1. móëloetnj^, zijn mond is voorbarig

(hij heeft een' voorbarigen mond); laiitjaran,

oorlogsvaartuig,

jj I. lantjoer, van vocht uitspuiten,

zooals bv. water uit eene pijp, thee

uit een* theepot, de urine bij het urineeren.

IL, Iflantjoer, batav. (jav., T.), half-

volwassen, van een kip; z. dj^djaka. —

[H.J.

^«SE^JJ I. loen^oer, langs of van iets

afgegleden, zooals bv. eene kris door

den gordel, een mes door eene gat in den

zak; met iets uitgegleden, zooals bv. het

lemmet van eene kris uit de schede; p^r-

dj a n dj ian 1., verpanden voor een* zekeren tijd,

onder voorwaarde, dat het pand verloren

is, als de eigenaar het alsdan nog niet

ingelost heeft.

IL, batav., voortspuiten, uitspuwen,— [B.].

^ JSé^VaJ lontjor, batav., afstooten, afduwen,

doen afloopen; melou^èrk^n kapal,

een schip van stapel doen loopen,— [B.].

/ MJSê^Sj loentjas, van een schot, worp,

stoot houw en dergelijke voor-

bij het doel, niet raak, mis; vertrokken,

weg, van een* tijd, inz. den juisten voor-

bij, mer, bij het porok:-spel van den

cencn speler, wanneer hij, drie maal

gegooid hebbende, niet geraakt heeft

voorbij zijne gooi-beurt.

( >iéJSXAj lontlos, spits toeloopend, zoo-

als bv. eene pyramide, scherp

toeloopend, zooals bv. de boeg van som-

mige vaartuigen, eene wigge, wigvormig,

naar den eenen kant dunner worden, als

bv. een mast, eene Champagne-flesch; van

menschen smal van schouders,

«LcSteüJ L lant|an^— port. lanchaö, trans-

portschip— , n^idjn eener soorr van

mal. ra - oorlogsvaartuig , zonder spiegel;

m^mbêêwang 1., eene 1. weggooien, d. i.

eene 1. op kleine schaal, met allerhande

offerande, laten drijven (vgl. onder antjak,

T.), bij wijze van zoenoffer (z. sêmah).

IL, vooruitsnellend , voorbarig; Iant|aiig-2,

keilen, als spel; in sprongen vooruitsnellen,

zooals een geworpen steen over het water.

IIL, w. sum., onverschillig; opperzaaL—
[N.j.

IV., batav., lange vingers hebben (fig.).—
[B.].

^

lantjoug, nagemaakt; vervalscht;

onecht, valsch; melan^loii^, ver-

schalken, bedriegen.

^ mSS^jJ loentjang', w. sum., spits van

den h aloë of rijststamper; van

andere voorwerpen bv. lansen, krissen, naai-

den &"; wordt het niet gebruikt.— [N.].



^ l^

mjsXJJ lentjong, van iets dat rechtuit

moet gaan afwijken naar den eenen

of deifi anderen kant.

i Q^s^n lj I. lantjap en lantjip, van iets

scherps of puntigs, zooais bv. eeü

vaartuig, eene werpspies, eene boor snel

vooruitgaand, snel vooruitvliegend; onaneeren

(van mannen).

IL, lantjip, batav. (jav., T.), aan deu

rechter of linkerkant aangescherpt, van een

hout (tèmossin), puntig; tèmosin, scherp

of spits doen uitloopen, van de mouwen

van een baadje van vo^en nauwer dan hooger

op.-[H.].

^ ^^SSxXj lèntjam of lètjam, batav., een

^ soort van riviervisschen. — [H.].

^J^jSxÜ liiitjah, zich heen en weder bewegen,

zooais bv. een vlieger; onstandvastig,

wispeltung, ongestadig werkend,

(^XaJ, melanda, met gewold door iels dringen,

bv. door een' storm, door een vuur,

door een' vijand, door eene moeielijkheid.

{yjj loendoe, naam van een' zoetwater-

visch.
#

^ iX^ lindoe (jav. lihdoe), mal. van java,:

g^mpa.— [T.]. — vgl. lïnoe.

*A)cX>J landahoer, zekere natie van reuzen

(uit de geschiedenis van Hamzah, T.).

L** J lXJJ lendoet, ingetogen, zooais bv. eene

brug; een vloer, de zitting van een'

rottingstoel; inbuigen; mflendoet, van een*

kogel, van de horizontale richting afwijken.

landler, w. sum., bedorven doorVoJ
lang staan van groenten.— [N.].

iXXj lindir, slijm; slijmig, slijmerig, slijm

achtig,

4\!j landas, onderlaag, waarop iels

geslagen, geklopt, gebeukt, ge*

drukt of een ander kracht uitgeoefend

wordl, zooais bv. het blok van een hout-

hakker; melandas, op een landas leggen;

landasan, wal op een landas gelijkt;

ijzeren aanbeeld.

/ v^cXxJ lindis, zich lomp op iets leggen,

bv. op den schoot van iemand; pe-

lindis, rol, om den grond gelijk te maken,

CCXaJ laiidoenjf, van touwen, kettingen

^ en dergelijke lang en daardoor in

eene bocht, het tegendeel van kort en

daardoor gespannen; te lang naar beneden

afhangend, van eene hanglamp bv.; abnor^

maal lang..., bv. het scrotum; van een'

weg lang, terwijl hij korter had kunnen zijn.

^ C JuJ, loendang landier, w. sum., eene

^ harstgevende plant. — [N.].

CUüJ londang, zeer zachte modder, zoo-

^ als bv. in eene buffelkraal; plaats in

eene moeras, waarin zich varkens, buffels

enz. plagen te wentelen.

CCXaJ Iv» berlindoeng, zich verÈchuilen,

^ zijne toevlucht nemen; schuilen; onder
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bescherming slaan; melindoeng', overdek-

ken, overschaduwen; overschuilen; bescher-

men, beschutten; s^lindoei^^, voorwerp,

dal ter verschuiling dient, schuilplaats,

II. lindoeng:, batav. (bal, T.), aal, mod-

daaaL — [B.]; eene soorl van paling,

geel van kleur, soend. b^loet. —^ [H.].

L^ i i\jJ landak, slekelvarden, daoen 1.,

naam eener heester, mei twee stekels

aan den voet van den bladsleel, welker

bladeren tegen winden gebruikt worden;

landakpai (boven staat lamdoek-pai, T.),

z. ^mpis.

tiOoJ Icndeh, zich met hel bovenlijf onge-

manierd of nalatig nederleggen, bv. den

arm op eene tafel en hel hoofd op den

arm.

/ CÜüJ landai, van vlakten zacht glooiend;

van gespannen touw en dergelijke

in eene flauwe bocht; laag strand, dat bij

laag w^ater droog loopt.

/ MjJ Iftiisi, lan^si, Iansiii$^ en langsing,

een schel geluid maken, zooals bv. de

s^róëni; van een geluid fijn; in sterkte

afnemend, wegstervend; al hooger en hooger

klimmend, zooals bv. van een snaar, die, ter-

wijl zij aangeslagen is, aangehaald wordt.

c^^sêiêi^J IftnsAt, z. langsat.

^M^^giijJ lenset, van de onderste oogleden

omkrullen,

y\f^/

^mSj lansar en langsar, Aomow/cröi lang,

in vergelijking met de breedte, hoogte

of dikte, zooals bv. een vaartuig, een

gebouw, een paard, een hond; horizontaal

voorlschuivend over eene vlakte; m^nggttam

1., schaven met eene schaaf, waarin het

schaafijzer in een spitsen hoek in de schaaf

staat; tikam 1., bij spelen horizontaal over

den grond gooien, bv. met een stuk lei;

melansar, lang worden, in de lengte of

horizontaal voortschuiven, zooals bv. een stuk

geld over eene tafel.

jj lonsor, longsor, gelonsor, gelongsor,

kelonsor en kelongsor, afglijden, zoo-

als bv. van een' boom. — z. g^lenser en

g^lasar.

>ivyjj lenser en lengser, bestrijken, besmee-

ren [bv. eene pan met boter]; op eene

oppervlakte (hellend of niet) heenglijden,

zooals bv, een boek, dat men op eene tafel

werpt; baring melenser, luieren.

mj^^ L lansoeng, z. langsoeng.

II., w. sum., einde; eindigen. — [N.].

mjdt^ lansing en langsing, een helder, schel

geluid voortbrengen, zooals bv. eene

fluit, eene glas, eene tawS-2.

^ >ji/wJj linsoem, soek., naam eener heester.

/«i«4WjJ lonsin, z. longsin.

/^amJJ Iwsal, z. langsai.
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ijJ lenoeny, inlerj. voor een galmend geluid,

zooals bv. dal van eene groote klok. —
2. noeng, k^noeng en k^l^noeng.

mjj Ipning, interj. voor een rinkelend geluid,

zooals bv. dat van een belletje; keleni-

ngan, rinkelbel (bal. klènèug, T.). ~z.

ning.

JKaJ, z. langgar.

t,_.QAAJ, z. uJaI.

LJuaJ, z. c>^.

4..jyJ, ?. lanjau.

4J I. lau, ar., indien, als.

II., oogenblikkelijk voorbijgaande licht-

glans.

III., daoen 1., z. onder anggar ik.

IV., lan-a of ielau-S, bafav., eene cylin-

dervormige suikerpot, — [B.].

y I. löè (gemeen) — oorspr. chin. — pron.

pers. 2. sing. en plur. (te Singapoera ge-

bruiken het de Engelschen en Chinezen

jegens elkander, T.).

IL, interj. van vreugde.

èj I. lö, eng. law, wet; recht.

IL, batav. (jav., T.), een uitroep van

verwondering.— [B.].

)(• Wj Icêwa, w. sum., missen, ontbreken;—
het is meestal samengesteld met loem-

91 ^^

b i lig dat dezelve beteekenis heeft bv. hé

kalamari ada ïkan maka sakarang

lüêwa loembing, hé! gisteren was er

vleesch en nu is het weg. — [N.].

K^ ) ^ löa, lialav., groote open mand^ voor

kalk of vuilnis; tiëkang l, iemand die

in oudijzer enz. doet. — [B.].

1^)4), sodomieter.

j^) iJ^y sodomie.

y y

êix> ) ^J > sodomieterij.

y

-X- L^ i y loak, batav. (jav. loewak, T.),

klein viervoetig dier, soort hunsing

of das, azende op eieren, gevogelte êii

koffieboonen. Van deze laatste, door het

dier weder uitgeworpen, verkrijgt men de

heerlijkste koffie. — [B.].

L 3^ loba, begeerlijkheid; inhaligheid.

^ L—> ij, melêêwab, batav. (uit 't bal., T.),

geslen; rijzen; zwellen. — [B.].

^j , lóbi-S, naam van een' boom met

slecht hout.

^J löèbèr, batav./ hBmèr, vloeibaar, 's diXi

gesmolten vet, gesmolten lood of jge-

smolten was of boter.— [H.] ; overloopen van

een te vol kopje bv.— [T.] ; overkoken.— [B.].
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jiLJ>y ISbangr, gat, groeve, kuil; pflobftn;,

kuil om dieren te vangen,

^ ^ ,^^ %j Iftbock, diepte of kom in zee, eene

rivier of een meer.

^ Q ^ y lobak, naam eener soort van ra-

dijs — raphanus caudalus — ; L

mrab^ wortel, peen,

•^ i_ ft ^ 4J I. lobobL, z. longgar.

IL, kelobokan, van pijn opspringen, zich

zeer doen.-- [B.].

CJiJy, mclöJtoe, iemand bij herhaling met

de knokkels op het hoofd slaan,

i * 3 aJ l®ti, ineengefrommeld , zooals bv. een

zakdoek, een stuk papier.

L 7 J ^i lotfiij van iets dat stijf is geweest,

zooals bv. gestijfd linnen, papier en

dergelijke: slap^ zacht; van een dierlijk lijk,

zacht, in het eerste stadium van ontbinding ; 1.

mandai, soort van spruw [z, pandai-2, T.).

i '* ^ 5J Iftwat, afkeer of walging gevoelen, zich

ergeren, walgen, misselijk worden [fig.:

bij handelingen of woorden van een' ander].

{^^^ iu Icêtoet, knie; berdiri 1., zitten

den eenen voet gelijkvloers met het

achterste en de knie naar boven gekeerd

hebbende, in welke positie, wanneer het

't rechter been is, de indische volken, als

zij op hun gemak zijn, eten; s^Iöètoet,

naam -van een spel, waarbij eene hoeveel-

beid voorwerpen bv. geld, op de opgeheven

knie gelegd en door een voorwaartsche

beweging van het been naar het gat

geslingerd worden.

o 4J, melötar en melontar, werpen, gooien,

smijten [met ietsj; werpen enz, naar iets.

/C o 4) löteral, ned., loterij,— z. rantam.

mJi ó lötang— oorspr. chin.— vuurwapen,

jfLj^i 1- Ifttoeng, naam eener soort van

aap; êkor 1. (staart van den 1.), soort

van slangesluk (kanon). V

IL, w. sum. (lees: Icêtang, T.),A;#ie.—
[N.].

iLJ 4J lötonjf — boeg. zwart —
,
pasir L,

z. sijamang.

i^* U loteng— oorspr. chin. — , zolder.—
z. para.

iL-j 4J létony (waarom niet loqtong ge-

transerdbieerd ? een transcriptie met

aiabische teekens is geen transcriptie meer,

T.), straathoer, hoer, die naar de schepen

gaat, — z. dj alang.

(J1>0 4J lötek— oorspr. chin. — soort van

vet pek voor de naden van vaar-

tuigen (z. gala-2); lembek-Iotek, van

weefsels, papier en dergelijke slap, als

een lap.

L * 3^ . bemorsing, vuil; met plur. i±j)^)
,

kracht, sterkte; kwaad, onheil; eisch

met haai verbonden, verdenking.
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r^^y ïödji — fr. ned. loge — versterkte

^*^ nederzetting; versterking,

^i^^A^r^jfc^ lodjot, in kelodjotan, batav.,

prikken, steken, zeer doen (jav.

k^djot, bal. k^djoet, T.).— [B.].

iCèdJoer, rijgen (met holle steken

vastnaaien).

j-'^^^ y Icêdjau, naam van een* zoutwater-

visch.

^^ löétjoe, grappig , kluchtig , koddig.

E-
^^.^ 4J lö^o, batav., onaneeren; opwekken.

^ [B.]; lotjo toeng^kat, een stok als hij

vuil is opwrijven met een stuk doek, met

of zonder olie.— [H.]. — z. lótjok.

^2;^A*2^ 4J lo^tjoet, doorglijden, doorschieten,

ontglijden , ontschieten , ontglippen ,

verloren gaan, doorgegleden, doorgeschoten,

^ontgleden, ontschoten, ontglipt; verloren,

{^^^^ys,!^^ éj I. lötjot, van de huid openge-

scheurd, opgereten, geschramd; van

het opperhuidje ontdaan, zooals bv. door

heet water.

II. (soend.), balav., losraken; uitvallen.—
[B.].

ii£5b^ 4J lötjing — oorspr. chin. — schel;

bel. — * batav., klok.— [B.].

t^ _ Q^"^ ^ Ifttjoep, van iets puntigs in iets

indringen, zooals bv. een visch

in het water, na een* sprong in de lucht

gedaan te hebben.

^ _ Q '^ j ^ lotJok, bij afwisseling iets in een

gat steken en er weder uittrekken;

den bijslaap verrichten, hoereeren; van vrou-

wen drijven van ontucht met een^ kunstpenis;

gemeen scheldwoord; * soek., onaneeren;

een scheldwoord: lafaard (?); pelotjok, de

stamper bij eene stoommachine; hoereerder,

vrouw, die met een* kunstpenis ontucht drijft;

kunstpenis.

/j iiï^cJ lotJGêwan. oorspr. chin., soort

van chinesche zijde, inz. voor

broeken en badjoe's.

/ ^Ji^^J IStjï— oorspr. chin.— naam eener

^wort van pruim.

o y

«^ 4J? pldnk, hord, tafeU blad [van hout

^•^ of been inz. waarop iets geschreven is,

of om er op te schrijven] ; schouderblad.—
Eene mal. verb. is loh; laahoe 'Imahfoedl

(tafel van het te onthoidene), de tafel, waarop

het lot der dingen geschreven is en die in den

vierden hemel bewaard wordt; 1. ba t o e,

lei, waarop men schrijft enz.

^CJJ \;3 4-ï I. lódrèk, z. b^lok.

II. en lödö.

Q4JW-J lö&diny, naam eener soort van t^ng-

^-^
gïri (visch).

-)e-ai34-J lödong, batav. (jav., T.), fcam-

^ boezen koker. — [B.].

^^^ 4«J lödan, batav. (jav.), een walvisch

(daj. loedan).— [T.].
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* >c> 4J lèdè, batav. (jav. lodoh, T.), van

öêbi die door lang koken t^rlaloe

^mpoek worden,: lodrok, maar lódrók

l^bihan. — [H.]; bedorven van vruchten

en groenten/— [B.]; z. lodoh (T.).

JJj^ #-J Icêdah, spuwen, spugen; bespuwen,

2J43 ^-J lodoh (z. lodo), van sommige vruch-

ten en spijzen pappig en tot verrotting

overgaand, door tijd.

JS<3 >J' melodeh, taaie of dikke spijzen ter

dege door elkander werken; beslapen^

^/C4>4«J (jav. lodèh, T.), sajoer L,

batav., een mengsel van kool,

kokosmelk, boontjes enz. — [H.].

\ ^-J' melffiroe, schielijk naar voren toe

bespringen.

^ ) 4-i ï^ri of n®ri, batav., r00de papa-

gaai.— [B.].

\ 4-J Iftwar, buiten; dilc&war, buiten; uit-

gezonderd, zonder; d. róêmah, buiten

*s huis; d. akoe zonder mij; kel^t^^üt^ naar

buiten; bahasa 1., vulgaire laai; loewaran,

wat buiten is; örai^ 1., vreemdeling.

L *v3 i ^J I. Iftroet, vijt.

II., melo^roet, met gesloten hand of vin-

gers van het eene einde naar het andere

' strijkend, hetzij om iets te ontdoen van

zijn' inhoud, zooals bv. een' natten doek

van het water, den uier van de melk, of

van zijn omkleedsel, afstrijken, afstroopen.

L ** J i aJ lorot, naar beneden komen, zoo-

als bv. een zeil, dalen, ook in

rang. — z. löroi.

/ jjsè i 4-J Icêroes,, recA/ (niet krom), recht-

slreeksch; geveinsd; pelöêroes,

van een* spoorstaf of spoorscheen de ver-

hevenheid, waarop de wielen loopen.

C ^ 4»J I- lorong, straat, weg, gang, steeg

[door eene bewoonde plaats]; me-

lörongken, baaien, den weg aanwijzen aan

iemand; den weg aanwijzen tol iets.

IL, van eene verkeerde handeling, die uit

onkunde begaan is niet als zonde geweten

wordend, geduld.

III., w. sum., aangaande; betreffende;

hetzelfde als tan toe; lörong^ken, bepalen,

vaststellen.— [N.].

i^ ^ i 4J lorek, fijne slangelijnen, dicht

naast elkander, zooals bv. op

lijnwaad. — ^Iffirik, batav. (jav., T.), ge-

vlamd, als hout. — [H.].

/ C #^ i 4J löroi, van touw ontschoten,

ontgleden. — z. löéroet.

t$ \ %-J I- löêrah, groef in den rand eener

plank, waar de messing (lïdah) eener

andere plank in komt, om zoodanig de

beide planken aan elkander te doen sluiten ;

nauwe bergkloof; gdnsch; heelal.

ÏI., batav. (jav., T.), inland^ch hoofd,

onder den Demang.— [B-]-
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ijJ,

25 i iJ Ic^roh, afvallen, uitvallen (bv. haar);

ontvallen, wijken,

25 V 4.J, löreh-^, soort van blanketseL

c/

VéJ' ^^^(^^^del, in de schil,

nom. unit. van het voorgaande.

/ jg^ ^ Icêsa, overmorgen , de day van over-

morgen.

•K- / V4 ^ 5 melöso, batav., op den buik loopen,

zooals een slang doet; vgl. jav.

n^löso. — [H.]; belöso, zich met moeite

op den grond voortslepen, als zieke eenden

en jonge kinderen. — [T.].

/ jgy^éJ Icewas, w\jd, ruim, breed, uitgestrekt

(van eene vlakte); vrij, open, onbe-

krompen; kelcBwasaii, vrije tijd, ledige tijd.

ijLAj^ y I., koèrap lösoii^, vischschubben
,

uitslag (ichtyosis), over het geheele

lichaam.

II., w. sum., kuiltje; l, pïpi, kuiltjes in

de wangen — [N.].

/tei^w y löësiii, z, döësin.

c^^^ lU iCêSoh, slap door langdurig gebruik,

zooals bv. geweven stoffen , papier en

dergelijke; tot eene vod geworpen , verbruikt,

]o 9J en La!, den harte ofgemoede aankleven;

neiging van het hart of gemoed tot iets;

wat het hart of gemoed aankleeft, voorwerp

van neiging of liefde.

yj. Loth.

olj L, pelöewan^ (vgl. boven Deel II 429,

^ links, T.), bedaren van een' hevigen en

langdurigen wind; nalaten van een' lang-

durigen regen; schoort weder in den regen

mousson.

II., sakit melCêwang', batav. (bal. pijn

doen van de gewrichten, gebeente enz., T.),

pijn in een lid hebben, zonder dat er eene

wonde in is— obatnja dipïdjit. .— [H.].

^p^, pöhoii (lees: pöêhoen) lelöêwing:,

^^ batav., een zekere vrucht dragende

boom. De vruchten worden niet gegeten. —
[H.].

^ iC. y löngong ^vulg.), batav., hol, zeer

wijd. — [B.]; long^on^-S, grooter

worden, van een gat bv. van de moer van

een schroef, door ouderdom.— [H.].

^ l, Q Cl 4J, melongok, batav., gapen, ga-

pend, wijd open (vgl. jav., ï.).—
[B.].

C 3 ^ I. löêpa, vergeten, verleeren , vergeet-

achtig (mengeloepaï, dl keloepaiViets

vergeten, vgl. onder maloe, T.); ïngat-2 l.,

zich iets flauw herinneren, iets half vergeten

zijn,

IL, l€pa-S, zwemblaas der visschen,

gedroogd eene geliefkoosde spijs der chitïe'-

zen. Er wordt ook een voortreffelijke lijm

van bereid, evenals van die van den g^oofert

steur.
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C^V J Iftpi, pfecA/ van een klein vaartuig.

^ C^jf 4J ,
lopa-3,batav., doosje; tahakdoos.--^

[B.]; z. onder lopak (T.).

i2>ö éJ lö&pat, naam eener eetbare zout-

water-slak, van de schelp waarvan

knoopen enz. gemaakt worden.

i2>^ M l^Poet, vrij, bevrijd, verlost, ontlast;

ontkomen; melöèpoetken, bevrijden,

verlossen, ontlaste^i,

^ r>J y » kakinja melèpèt-lèpètan loem-

poer en löpètan enz., baiav., geheel

overdekt met modder (vgl. 1 p o t , T.).— [H.] .

^l t^^' ^^^^ löêpis, batav., zekere

zoetwaler-vi^ch; köêwé 1. (jav.

lopis, T.), een soort van gebak,— [H.].

1
^_ 03 4J löpak, verdieping in den grond,

waarin het water is blijven staan;

plas; verkindscht, kindsch, onnoozel, suf;

lopak-^, gevlochten kokertje, Ier berging

voorn, van tabak of klaargemaakte sireh-

pruimpjes; lopak-lapik, de letters gebrekkig

uitspreken, zooals tandelooze lieden, koete-

ren. — * batav., — sirehdoos, die men bij

zich draagt, in tegenov. van tèpak, die

men te huis laat.— [H.].

1^ 03 U lopek, naam eener soort van klein,

platbodemd roeivaartuig,

JLJ> %J> niflffipoh, beuren, bonzen, kloppen,

plat kloppen, bv. bamboes; dood slaan,

bv. een' os (vgl. jav. p^lcêpoeh erf pöö-

poeh, T.).

L *^
êJ I., district, afdeeling,

IL, nieloêwak) ^beginnen te gebruiken,

heginnen te nemen van iets, 7iemen van het

eerst beetje van iets; aanbreken, entameeren,

in dien zin; belom dilö^wak, er is nog

niets van genomen,

III., z. onder dj 5 rang.

i^ f^ ^ l€èka, wond, kwetsuur; gewond,

gekwetst.

i^S Jj löêkoe, batav. (jav. w^\^koe),ploeg:

melcêkoe, beploegenl— [T.].

(^X êJ lö'^?) mensch; afdeeling van het geheel,

waarvan er in 't alg. drie worden

aangenomen: hemel, aarde, onderwereld:

afdeeling van het heelal, met uitzondering

van de onderwereld, waarvan er zeven zijn,

de zoog. zeven hemelen; sorga-1. (deze drie

allen uit 't skr.), de hemelsche gewesten;

naraka 1., de helsche gewesten; indera L,

de gewesten der Indera's; b^ranta 1., z.

onder anta.

\sJSy Iffiwek, van weeke zelfstandigheden :

uit eene opening voortdringen, zooals

bv. brei uit den mond van een klein kind;

melo^wek, uitspuwen met een geluid en

gebaren, alsof men braken moet; melct-

wekkeUy uit den mond verwijderen, — z.

IffiweL
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{S^^ lc&koet, naam eener plaats onder

S^langoer.

CW %-^ lokat, van dingen, die op iets

anders vastgezeten hebben, bv. het

deksel van een vaatje boter, de pleister

van een' muur er van af, er niet meer op

vast; losgelaten hebbend.

/ jsW è.J I. löêkoes, verb. naam van een'

nederl scheepskapitein (Lucas?),

die den Sultan 'Alaoe 'iddïn II van Djohor

(1S40— 1559), vóór zijne troonsbeklimming

Radja 'Alï, een l^^ vadem lang ijzeren

stuk (/—12 ii) (en geschenke gaf, het

eerste kanon, dat de vorsten van Djöhor

hebben bezeten. Het werd na den gever

serï 1. genoemd, en is thans in het bezit van

den Sultan van Lingga; z. ook onder lëla.

IL, van het hoofd, bergen, hooge eilanden

onbegroeid, kaal.

( J^ T '^'^'^* oekir.

L»J1J> 4J li^hoep, van holle voorwerpen

met een' bodem, zooals kommen,

glazen, vaartuigen enz. omgekeerd, met de

holle zijde naar beneden, omgekeerd zijn,

^— \J ^^^^^ (^"'g-)^ uitermate gierig,

. . . inhalig^ . . . vrekkig,

ryy lokan, naam eener eetbare zout- en

zoetwater-schelp, die veelal als lamp

gebruikt wordt.

MAL.-NEDERL. WOORDENBOEK. DEEL III.

<^0 aJ lökah, soort van pyramidale vischfuik,

die met de hand in ondiep .water

nedergelegd wordt; Jiielökahj met eene l.

vangen; de hoedanigheid eener L vertoonen,

d. i. naar voren toe wijd open staan, zooals

bv. een kleed, wanneer men de beenen wijd

uiteen zet, of wel door de beenen wijd

uiteen te zetten en daardoor het kleed, dat

men aanheeft te doen openstaan; maïn 1.,

soort van tooverij, waarbij eene overeind

staande 1. door tooverformules en hartstoch-

telijke dansen in beweging gebracht wordt,

zonder dat hem iemand aanraakt. De

toovenaar komt eindelijk in extase en is

dan orakel.

Ci3 nJ Iwg'a, z. döêga.

^y lög'am (Tam il, T.), metaal,

M J, Icfeloe lahi, van taal en gedrag ow^e-

regeld.

^
() ^ lölOj batav. (soend. loloh), voederen,

te vreten geven, zich verzadigen.— [B.].

tJ T '®'*' ^^"^^^^^P^g^ ^^ö^ ineengerold

katoen, die bij het spinnen in de hand

gehouden wordt; luelo&li, kneden met de

handen.

^j;^J 4J. ineKfeloet, de huid strijken met

een' of meer vingers, ter verwijdering

van het vuil (daki), bestrijken met kos-

métiks.
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J éJ I. Iflêloer, door iets glijden ^ zooals bv.

zachte kost door de keel; melöêloer,

ongekauwd inslokken.

II. (jav., T.), belöèloer, batav., zich het

geheele lichaam besmeeren met b^boré

wangi. — [H.].

/ W4j cJ !• Iftloes, daar eenè opening gaan;

1. djaroem, 1. kelindan.

II., w. sum., verzinken: verstuiven;

instorten; verdwijnen; ergens bv. door de

reten van planken vallen; ontdoen, kleeren

uittrekken; inbreken in een huis of kast;

uitbarsten, van een splijten, — [N.].

^C 7^ ^ lölos, Ifttjoet en lötjot, batav.,

ontglippen, ontslippen; vlot, uit-

glijden (uit een' ring of gat).— [B.].

ij y Icèloeng*, huilen, zooals bv. honden,

balken.

^ mj 4J I. löloiig, batav. (soend., T.),

kippig.—
[ï^.l

IL, w. suni., een grot of hoL — [N.].

ij y loleng— oorspr. ehin. ?— , papieren

lantarens van allerlei kleur en vorm.

J 4J, nieloêloem, aflikken, bv. een^ vinger,

^ waar stroop aan zit.

•ü hJ> melöèloeii
,
gestadig inslikken, zooals

bv. la^sa.

L ü^ ^ lölok, zich steelsgewijs begeven,

steelsgewijs aankomen ; tnelölok
,

steelsgewijs bij iemand komen; overrompelen;

van een' vijand onverhoeds in den rug of

de flank vallen.

, paarL

25 éJ éJ, nom. unit. van het voorgaande.

cXj y löèlah, ro7ide fuik, met één of meer

ingangen.

<Kj ^ I. loêloli, ontbonden, opgelost; aan

stof, aan poeder; 1. lantak, tot stof

gestampt; töêlang^ jaiija: löèloh lantak,

verbrijzelde beenderen,

II., batav. (bal., T.), slijk, modder;

gruis. — [B.].

^2^^ èJ I- Icëmat, fy'n als poeder, aan

poeder.

11.^ w. sum., fraai, ivel gemaakt.— [N.].

(j>A»^C ^ loemoet, mos.

yO tJ l., meloenioer, besmeeren, bestrijken.

II. lóêmoer, batav. (holl.), roemer, glas

om uit te drinken. — [T.].

^ yC èJ lö^ïiier, batav., smelten, vloeien,—
[B.]; vloeibaar, van gesmolten vet,

gesmolten lood of gesmolten was of bo-

ter.— [H.].

X- / Jü*iK/0 4J löêmas, batav., overstrijken ,

besmeeren; 1. d^ngngen kapoer,

aanwitten; 1. d^ngng^n amas, veelal s^pcê

mas, vergulden. — [B.].
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/ k^/O kJ Icêmoes, met morsigheid bedekt,

bemorst; toeiigkoe I., wie voor

alle moeielijk werk gebruikt wordt ^ wie het

moeielijke van eeiie zaak verricht, wie de

kastanjes uit het vuur haalt; b^rtoengkoe

1., al hef werk verrichten,

^ i^ (u löêmang, \^. sum., ruimte maken,

ruim baan maken; iemand verstooten,

op zijde duwen, — [N.].

^ Liis^ êJ löèiwHi, soek., pit met het vleesch,

van vruchten, die uit veer pitten

' bestaan, zooals de nangka, doerijan enz.

(bat, loemi, T,), korrel van gekookt graan;

kruimpje; nasi selOêmik, een korrel gekookte

rijst, — z. oelas.
*

^ éJ löêwan, z. alöëwan.

/ mS kJ I- Iffinas, kiel van een vaartuig.

II., batav., geheel afbetalen (z. impas);

uit één stuk (bv. een vaartuig); de bodem

van een vaartuig; de piek, — [B.].

-)(. ii y lönenif, batav. (holl.), leuning,

bepaaldelijk de houten aan de kant

van een rivier.— [T.]. — de heertjes aan

den ingang op een erf; melöneng:, op die

beertjes zitten en zien wat er op straat

gebeurt; daar den luiaard uithangen.

(^ JlJ aJ lönak, van vruchten diUvan vleesch;

vleezig.

Lji 0. éJ löêwoek en Icëboek, naam van een

rijk op Celebes, gedeeltelijk nog

door heidenen bev^oond.

5 ^ löli, zuchten, steenen,— z. k^loh.

5 4J, inelöêwah, van iets dat men in den

mond heeft genomen met walging weder

uitspuwen.

.jj Iceweh, z. Icêwek.

^i5 4J I- löhor, verb, van Jl^.

^ II., naam eener groente.

L
,

JJA U löhok, door en door (niet alleen

van buiten) beschimmeld, zooals

bv. brood.

/ C ^ löja, misselijk ^ neiging tot braken

hebbend,

rCkj Icêwi, z. al(£wi.

\,2^yO (lJ löèjoet, zich naar beneden buigen,

zooals bv. eene tak, door de zwaarte

der vruchten.

^ 4J löjer — eng. lawij er —
,

pleitbe-

zorger,

löjaiig:, metaalmengsel, bestaande uil

koper en zink, waarvan klokken en

dergelijke gemaakt worden; messing, klok-

kenmetaal; soort van ondiepen waschkom

daarvan gemaakt. — z. gangsa.

2"., batav., groote vlakke schotel van me-

taal, meest vau ko^^ev] groi^t'pf'e^enteer-blad.
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^ aJ loj 011^9 in eene schuine richting en

zachtjes, uit de lucht naar beneden

komen, zooals bv. een' Mad van een' boom,

een in de lucht gescholen vogel, die nog

kracht genoeg heeft, zijne vlerken uit

te spannen; zachtjes omver vallen, zachtjes

nederzijgen,

c\J I. lali, verb. van <kü)cXa£,

II., suffix; verk. van telah.

^ <K^ ^j loejoeli , soek., zeer slaperig

uJ -,. ) c ^

ZSV^, huig,

>^ ^i. ArfJ en l^!, plur. van Hl^J.

^^S\MJ lahkeii (smtr. van lah akan),

conj., aan het begin van een' zin,

aangezien, dewijl, vermits, daar,

^X-AiZJj geschenk, dat men iemand, van eene

reis terugkeerende, voor de zijnen

medebrengt; ontbijt, ontnuchtering; wat men

vóór het eten gebruikt,

L/rJ ) é^ plur. van üLgJ.

/ c ê.i2J» ^l^ huig betreffend,

tXj> 9^g}, fem. van het voorgaande— ; voorts:

in de gramm., van eene letter aan

de huig gevormd wordend, zooals de ^ en

CS\ zoodanige letter.

/-^ pluf-.;tati iV-

ÜT'
j lai, z. h^lai,

/ -J lïjo, batav., oven, steenbakkerij, —
[B.]

; ^J zou een betere spelling zijn (T.).

f \V,A.J lëar, ook réal, batav.,: rêjal.—

•<^_3 V-aJj welvoegelijkheid , fatsoen, decorum.

X-

Jv-aJ plur. van J.a!.

//

o oJ, zacht zijn, week^zijn; zachtzinnig,

vriendelijk; te zacht zijn; achteloos zijn.

yy

, koV^ plur. van JaJ.

y^^J lëbar, breed, breedte; middellijn (geoni.);

1. tangan, ftreec? van hand, d. i. meer

van iets gebruikend, dan men eigenlijk

noodig heeft, bv. door dagelijks tien pond

rijst te koken, als men met negen doen kan.

vAaJ lêbani, naam van een' zoutwater-visch.

\ Wk

\^^^y\/J lïjat, week, doorweekt; leemachtig,

buigzaam, taai; tanah 1., leem; kajoe

jang 1., taai hout,

\^j^^y\jj lïjoet, van spijzen taai, lederachtig,

aaJ lêter, onophoudelijk en tot vervelens

toe over hetzelfde onderwerp kijven; ....

knorren; , . . grommen; kakelen, snateren;

van natie of kleverige dingen over eene

vlakte uitgebreid of gesmeerd.

J

z. p^ *
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^ cXaJ I- letak, zeer zwak, zooals een

zwaar zieke of stervende.

II., fiieiiglëtak, batav.,/?/a/ (op den grond)

liggen; slapen zonder hoofdkussen, — [M.].

C QjijJ lïtoep, z. lintoep.

y^vO, z. aiëdja.0^^^

(Ks^^XjJ, z. atidjah.

-K / -JS^aJ liilji, w. suni., sterk gespierd;

tcflaii^nja beloni lïdji, hij is nog

zwak.--- [N.].

(^2;^/w-':s;;:v/J lëtjet, van de huid geschramd;

wondgeschaafd , geschrijnd,

^IS\.aJ lëtjer, van eene wond nat, waterig,

L 0>'Vi:riJLJ lëtjak, van natten grond slij-

kerig, slihherig [door de treden

van menschen of dieren, of door opzettelijke

bewerking]; doorweekt, doorkneed. — z.

l^ttjah en bêtjak.

(^_ _a '^^^n jlJ lëtjok, poetsen: glad poetsen,

polijsten,

H- 1 o^^n^tijlJ lètjèk, batav, (jav.), iiitglippen

als een geknoopt touw.

L15s.^^aJ lëtjek, iets, dat op den grond ligt

met de punt van den voet zijdelings

wegschoppen; fijn maken door eene drukkende

wrijving, zooals bv. gekookte rijst met een'

lepel of een stuk van een' kokosnoot-dop;

soort van spel, waarbij eenaantal gandoe-

vruchten opgezet worden, naar welke eene

andere gan'^doe-vrucht (de al o eng), door

eene schielijke draaiing van den er tegen

geplaatsten voet, met de punt van den voet

geslingerd wordt.

^ >-Si:\.Aj lètjani, z. lèntjam.

r - ,

,.w.S;:v./J lïtjiii, glad; glibberig, slibberig,

^jS^aJ litjaii, glanzend, glanzig, glimmend

[van vettigheid]; 1. medja ïtoe

k^nna mïnjak, die tafel glimt van de

olie die er op is gekomen,

<^>-sza jLj lëtjeh, langs iets afvloeien en blijven

kleven, zooals bv. de was langs eene

kaars, de stroop langs den mond.

(^X/J ïïdJj hoofdrib van een blad (van palmeq,

T.); zeker lang, dun en plat gereedschap

bij het bloemenweven.

^C H)C\aJ lèdrèk, batav., papperig als

verrotte vruchten (z. lódrók).—
[T.].

/ wgcX>0 Mas, van den mond en de tong

eene bijzondere heete prikkeling

gevoelend, zooals bv. na het eten van veel

ananas, van de vrouwelijke schedejWcengf.

-X / jsjwcX/J lëdes, batav., geschaafd; schamp-

wond, — [B.].

CLXaJ lëdaiig, schijnend; zich voordoend;

^ melëdan^, zich vertoonen, om gezien

te worden; praatvertooning maken, — z,

kandang.
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2$lXaJ lidah, tong; uitspraak, tongval; ge-

zegde y woord; bij hel samenvoegen van

planken uitgesneden gedeelte eener plank ^

dat in de insnijding eener andere plank past;

anaV 1., z. onder anak; 1, limbangan,

de evenaar eener weegschaal; 1. pandjang,

babbelaar; 1. b^rbadjang, zwaluwstaart;

1. api, de puntige vlam van een vuur; ikan

L, de bekende tongvisch; 1. boe waj a , de aloë,

die gegelen wordl; 1. ajam, naam eener

plant— spermacou scaberrina— ; 1. t^doeng,

naam eener soort van parasietplanl.

^,^ lëra, trek in eten of drinken eetlust,

appetijt (z. s^lëra, T.).

y^ I. lïjar, wild, ongéïemd, schuw,

IL, w. sum., 1. mati, een vogelsoort.—

^^jj lïjor, speeksel, spog, kwijl, zever;

ook: aj^r 1.

L * j ^^ lêret, naslepen, zooals bv. een

end touw, de sleep van een kleed,

een vaartuig dal gesleept wordt; langdradig

spreken,

C waJ I. Icrang, draagstelling, baar, berrie,

^^ draagbaar, draagberrie,

IL, baan van een geweven stolTe; kleed,

in dien zin; een half etmaal (alleen van

vaartuigen op weg),

III., w. sum., een weg langs de helling

eens bergs.— [N.]; z. onder saleirang (T.).

C t-J lê]lêreny, buitenrand van al wat

^^ platrond is; van een' berg de voet;

op den buitenrand voortrollen, zooals bv.

eene schijf, een stuk geld, een rad.

C^^ *«aJ lërap, munt, inz. de pïtis of

pïtjis; de munt, waarmede men

een zeker kruis- of munt-spel, genaamd

pöësing 1., speelt, waarbij men die op den

kant geplaatsten munt op eene vlakte schie-

lijk om zich zelve laat draaien en, nog

aan het draaien zijnde, er de hand op legt,

waarna men ziet wat boven is; piBsing 1,

-. dóêwa, hetzelfde spel, met twee munten.

/ cx

U^ , hij is — was niet; is niet; niet.

//

/ j^è^Kj en {j^, levenskracht; dapperheid;

botheid; lafhartigheid (zou een inlan-

der dit woord begrijpen? T.).

/ W4saJ lïsoe, kunstmatige plooi,

( W4saJj melesa, sturen bij den voorsteven,

door dien rechts of links te doen

draaien.

/ M%^J lïjas, verb. van ;^W).

iM/y„^g^ lisoet, verwelkt; verlept; verzwakt,

afgeleefd, onontwikkeld,

i^^/sm/^aJ lêset, fijn fluiten, zooals bv. het

fluitje van den bootsman.

<K^^^ lêseh, ziekelijk bleek; pó^teh melêseh,

blank van eene ziekelijke bleekheid.
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6^
lijang', opening, gal; nis, ook in een

moehammedaansch graf, en alsdan ge-

lijkvloers met het graf, waarin het ongekiste

lijk geplaatst wordt. — Het in voorts een

dassificeerend woord, vergezellende het

telwoord, dat een aantal openingen uit-

drukt; 1. hïdoeng, neusgat; löêka tiga

1., drie wonden,

iLü? lljoeng-^, naam van een' zoutwater-

visch.

lêngar, van de oogen zich heen en

weder bewegen.

( >J4sJtAj lëngoes, met afkeer het gelaat

afwenden.

^ 4ljLü Iïn?oilg, w. sum., op zijde zien;

C **

lïn^on^ berabej, rechts en links

zien. — [N.].

cJüiLaÏ lengah, vgl. teledor, zorgeloos,

achteloos, onoplettend, onverschillig
,

zorgeloos enz., als hoed.; melëngalikeii
,

verstrooien, zorgeloos enz. behandelen; ver-

waarloozen, veronachtzamen; m. dirïnja,

eene zorgelooze houding aannemen, zich

houden, alsof men geen het minst belang

stelt in het rondom gebeurende; pelêngah,

verwaarloozer ; tijdkorting , tijdverdrijf.

l
,.

ft-j > vezelig omhulsel aan den voet der

palmbladen,

y

^ n_] nom. miit. van hel voorgaande.

C Q,/J I, lëpa (skr., T,), pleister hetzij van

kalk of andere zelfstandigheden, hv.

leem; melêpa, bepleisteren, h\. een* muur

een vaartuig.

* IL, zich nalatig op den rug, of in een

stoel achterover leggen, zooals bv. iemand,

die vermoeid is; soek., zich ergens nalatig

nederleggen, zonder keuze van plaats, zooals

kleine kinderen wel doen.— z. doempoel.

iv^ÜaJ lïpat, vouw; gevouwen voorwerp;

een chassilicérend woord, vergezel-

lende het telwoord, dat een aantal buiken

uitdrukt ; söengai meleiigkok lipat kadjang
,

de rivier kronkelt in vouwen eener kadjang-

mal, d. i. in scherpe hoeken; 1. pandan,

de vouw^ waarin de pan dan-bladeren, die

tot het maken van matwerk gereed zijn,

gelegd worden, d. i. in den vorm eener

krakeling; sanggoel I. p., haarvvrong van

dien vorm, die in den nek hangt; 1. lisoe,

kunstmatige vouw; kaïn bcêka lipatan,

eene kaïn die voor 't eerst ontplooid wordt,

d. i. nog niet gebruik; pelipat löêtoet, de

knieholte; melipat, vouwen ,- opvouwen , sa-

menvouwen.

\*ry^/j9 nielïpoet, omvallen, in zijne ruimte

begrijpen, bevatten, behelzen.

, kakinja melèpèt lèpötan loem-

poer, batav.,: meiöpöt lèpötan

enz.-[H.].
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^ Jü/Jf melipoer, troosten; vertroosten; peiig^-

lïpoer (blijkens de ng met huid en

haar uit 't jav. overgenomen; vroeger sprak

V. d. W. naar R. v. Eijsinga's Wdb. p^nglï-

par uit en ga£ ook een menglïpar, z. zijn

Vormveranderingen; ik maakte hem in een

brief er op attent, maar in plaats van te

erkennen, dat hij dat woord aan een ander had

ontleend, hield hij vol, dat men te Riow^ook

een lïpar bezigde; naderhand in ^t Bata-

viaasch Handelsbl. van 1870 beweerde hij,

dat lïpar Maleisch van Borneo was, ï.),

trooster, vertrooster, troost (p. lal*a, naam

van een lusthof, T.).

yd/J leper, plat, vlak, ondiep, zooals bv.

borden, schotels, de hand]; lëper-S, lal

of plank die boven op de tadjoek's komt;

potdeksel. — z. l^pöê.

/ w^JiaJ lipas, naam van een' kever —
kakkerlak; blatta— lastig in huizen

en op vaartuigen; bagai 1. kcêdoeng (als

een kakkerlak met verminkte poten), d. i.

met veel beweging, zonder vooruit te komen;

in gejaagdheid, in overijling.

"H-L.^^^ lèpèk, batav. (bal. slap neerhan-

gende van borsten , de ooren van een

europeschen hond, T.), door en door nat,

heel nat, van een kleedingstuk, door den

regen. — [H.]; druipnat. — [B.].

/*JSj<J lïpan,: alipan; 1. p§ssan-2, eene

donkergroene s^rt, bijna een* voet

lang en een' duim breeds waarvan de beet

doodelijk is; djari lipan, vlechtwerk van

repen van kokoshladeren , m den vorm van

een' duizendpoot, dat bij de huwelijks-

feesten, wanneer bruid en bruidegom gebaad

worden, om waterpot en andere badgereed-

schappen, als eene soort van toovermiddel

gewonden wordt. Er zijn drie soorten: de

dj. 1. garam s^böêkoe; de dj. 1. tembösa

en de dj. 1. s^rïboe töëroen s^rïboe naïk.

cKÜaJ lipoh, in de verkeerde plooien oï vouwen,

L JLu lïjoek, zich in allerlei bochten wrin-

gen, zooals bv. de Indische danseressen

(z. ^aI*^, T.); melijöki, grijpen met een

zijwaarts gebogen lichaam; l.-l^mpai, met

meer verscheidenheid of intensiteit, zooals

• bv. eene slang, die aan haren staart vast-

gehouden wordt; sepelijoek, zooveel als

men in eens met een zijwaarts gebogen

lichaam gegrepen heeft, of kan grijpen,

C,;^ xjU lêka, aanhoudend bij eenig werk,

volhardend; zoodanig ingenomen met

eene bezigheid, dat men aan niet anders

meer denkt; 1. b^rmaïn, tot vergeten toe

spelen.

\^rySs^/J likat, taai, kleverig, zooals bv.

ingedikte stroop.

^ Ss^jJ lèkar (verbastering van cU-j, T.),

batav.,— twee onder een schuinschen

hoek aan elkander verbonden plankjes, waar
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de kinderen onder het mgngadji de boeken

op leggen, (ten leeslessenaar. — [H.].

^>saJ lêkor, benaming van een gelal boven

20 en beneden 30.

/ mS^aj likas, bij het weven derde haspel,

waarop het garen van de geien-

do eng gehaspeld wordt.

(sJ^S\^J lëga, op zijn gemak, onbekrompen.

\^^^yó'sjJ lïgat, schielijk in de rondte draaien,

zooals bv. een tol.

JJCJ lêg'ar, ruimte om zich Ie kunnen

bewegen of verroeren, Wt

-X- Ss,Aj leger— verb. ned.— batav., legger,

aam, oxhoofd, — [B.].

^ ..Ó^^J lïg'an, w. sum., de naam vaneen

patroon op de sarongs. — [N.].

Lo, 7iachl.

^
I
\/J lila, w. sum., schatje, liefste^ hartje

en meer zulke fraaie woordjes die

verliefden in den niond hebben. — [N.].

Vjj t. lëla, betrekkelijk lange vuurmond

van klein kaliber, die op een' trap draait,

draaibas; L madjnöën, naam van een

metalen stuk van 8 a 12 'R, dat, onder de

regeering van den Sulten 'Alaoe'kldin

II van Djóhor (1540— 1559), dooreen'

kanongieter van Palembang, naar het ijzeren

kanon, s^rï lóêkoes gemaakt, en wegens

zijne lengte lëla genoemd is. Het is in

't bezit van den Sulten van Lingga. Door

het bezeten te noemen heeft men willen te

kennen geven, dat de kogels als bezetenen

onder de vijanden rondvliegen, alsware hel

amok makende.

II., melëla, theatrale bewegingen maken;

zwaaien met de armen, bij het gdL^U] pralen,

den Jan uithangen, zwaaien, bv. een zwaard
;

1. s^ml)ah, theatrale bewegingen maken,

wanneer men, bij bijzondere gelegenheden,

bv. bij het inhuldigen, den vorst nadert,

welke bewegingen met eene sembah ein-

digen; praeludeeren met eenig wapen of

met de handen, bij het vertoonen van

schermkunsten, eindigende insgelijks met

eene sembah vóór den vx)rst of ander

voornaam persoon, die den assaut bijwoont.

III., w. sum., gelijken; rcepa lëla bapa-

nj a dij a bawa, hij lijkt op zijn vader.— [N.] .

^*^^/v^;0? melilit, omwinden, bewinden,

omwoelen, omslingeren, zich winden

om iets, zich slingeren om iets; om zich

zelven winden; tali berlilit, een louw dat

om zich zelven windt; akar b., inz. van

lianen, liaan, die zich touwachtig om zich

zelven windt; tïjang b., een pilaar, di(».

zich, evenals eene liaan, in grootere ot

kleinere slagen om zich zelven windt; 1.

pagar: 1. öëbi.

^\^^^Xm lèlèt, batav., traag, van een

haan, die niet graag vechten wil.
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herhaaldelijk op de vlucht gaat; ook van

een bediende die lang uitblijft om een

boodschap. — [H.].

^AaJ lêler, slordig,

jfLAJ<) lelang— port. 1 e i 1 a o — openbare ver-

kooping; melelang, verkoopen in het

openbaar, — ^ seerat lelang, batav., cou-

rant.— [B.].

f, boeg., songkok lleng, lage cylin-

dervormige pet, van p. m. l^g duim

hoogte, die schuin op hei rechter oor ge-

dragen wordt; de bruidegom gebruikt

zoodanige pet bij de bruiloftsfeesten.

¥. 1 ftXjJ. kelilipan, batav. (soend.), een on-

willekeurig geknip met de oogen,—
[B.] ; iets bv. stof, in de oogen krijgen, dikwijls

knipoogen; z. m^ngkl^dj^pan en mata

k^dcëtan. — [H.].

^ lXxJaÜLaJ ^ pöhon (pöéhoen, T.) lïlégoen-
•• •

dé, batav., een boom, welks

bladen als medicijn gebruikt worden; op

plaatsen waar deze boomen staan, houdt

zich een soort van booze geesten (pedja-'

djaran) op. — [H.].

^««^AaJ lïlin, was; waskaars; 1. b^landa,

spermaceti- kaars; stearine -kaars; 1.

sambang, bijennest, waaruit de bijen door

roofvogels verdwenen zijn, en ten gevolge

waarvan de honig opgedroogd is; was uit

zoodanig nest genomen, dat als geneeskundig

rookmiddel (raboen) gebruikt wordt (z.

sambang, waaruit men ziet dat de schrij-

ver het op ééne plaats had kunnen zetten,

T.).

cXAaJ, meleleh, zacht vloeien, zacht vlieten,

zacht loopen (van vloeistoffen); van een

kleed afglijden; melëlehken, doen zacht

vloeien enz,, zachtjes aan ruchtbaar maken.

^ / --AaJ lïlij w. sum., eene maat afslrijken.—

x- / -AaJ l^lc (jav. en soend., clarias puncta-

tus), batav., zekere moddervisch.—
[B.].

s^ lïma, vijf; getal vijf. — In de betee-

^ kenis van hand is het woord in onbruik

geraakt, maar overgebleven in panglima;

melima, de vijfde zijn, bv. van kinderen;

panglima (de uitspraak pang voor p^ng is

eene alleenstaande uitzondering en de ng

vóór een / jav. maar niet mal.; vgl. onder

lipoer, T.), z. panglima.

V-.4laJ lima, naam van een' boom.
~ «*

^j^uJ lïmar, soort van zijden buikgordel

(Tkat pinggang); soort van veel-

kleurige stof die onder het weven geverfd

en inz. tot buikgordels gebruikt wordt.

%^|i«a19 saboer-lïmoer, z. onder saboer.
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/ m.jfuysj limas, overblijfsel, inz. pyrami-

daal overblijfsel eener schotel rijst,

waarvan van alle kanten vs^at genomen is;

limasan, wat op een pyramidaal overblijfsel

eener schotel rijst gelijkt; atap 1., een dak,

^

dat naar de vier kanten afloopt (schilddak);

röëmah 1., een huis met een schilddak,

( jü4^.4jÜ lëmes, batav., glad en zoetsappig

van tong, lieftallig, minzaam,

welbespraakt. — [B.].

-^>^3^3<-^-

r
, de letter mim, 24^ van het arabisch en

maleisch, en 29^ van het door Marsden

veranderde alphabet, hebbende de waarde

van de nederlandsche m.; als cijferletter z.

abdjad; in geschriften van godsdienstigen

aard verk. van Llac^»

me, praeflx (z. de spraakk.).

moe, z. kamoe.

/

\^, I. pron. rel. en interrog. (niet van per-

sonen), welk; wat.

II., niet.

S'

V/C I. md (en em&) of, minder goed, mak en

emak, moeder; aanspreekwoord jegens

oude vrouwen; troetelnaam voor kleine

meisjes. De mal. noemt, in de wandeling,

tot eene zekere niet te bepalen grens,

wijder in de vorstelijke familiën, dan

bij den geringen man, mh ook iedere

vrouw, die een' graad minder, dan deze

of diens echtgenoot, van een* gemeen-

schappelijken oorsprong verwijderd is.

Zeer gebruikelijk is het ook, eene vrouw,

inz. van de mindere klasse of in de ge-

meenzame taal, aan te spreken of aan te

duiden door ma in genitief-verhouding

met den naam van haar oudste kind of

van een harer kinderen, dat zich van de

anderen door het een of ander onder-

scheidt; m. lanang, moeder van Lanamj;

m. saudara, vaders of moeders zuster,

moei; m. töèwa, toëha (z. öêwa), vaders of

moeders oudere of oudste zuster; m. möëda

(z. öëda), vaders of moeders jongere of

jongste zuster; m. boengsoe (z. büësoe),

vaders of moedersjongste zuster; ook: ra.

k^tjil (of, gemeenzaam, md tjik of vak

tji); m. t^ngngah (of, gemeenzaam, ngah),

vaders of moeders middelste zuster van drie

broeders en zusters of van drie zusters; ook:

m. alang; m. toenggal (z. oenggal),

vaders of moeders eenige zuster; m. m^n-

löêwa = m^ntöéwa p^r^mpöêwan; m.

salah m^ndjadi (moeder, doch verkeerd

geboren), moei van moeders kant; m. inang.
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z. onder inang; ni. scsoe of m. ltek,

zoogmoeder, zoogster; m. tiri, stiefmoeder;

m. b a p 4, moeder en vader, ouders.

IL, z. m e k.

/

'\^, water; sap^ vocht,

^s\/^ maï (vuig.), batav. (port., T.), moer

in het scheldwoord poeki ni. — [B.].

^^^^^^A^OO maboeb (eigenn.), verb. van u-?^^^ .

•¥c w>\m/0 I. maboer, batav. (jav.), wegvliegen,

wegvlokken, als bv. katoen. — [T,];

wegloopen, op slok gaan. — [B.].

^V/C mabir, z. tabir.

L _gl^V./C niabok, bedwelmd, bevangen; dron-

ken ; beschonken ; niemabokken
,

bedwelmend; dronken maken; vergiftig; m.

darah, flauw van bloedverlies.

t -->V/0 ttiabai, naam van een' boom.

i
"* j V^ mata, oog; maas, steek; gat; spits,

punt; streep op het kompas; hoek

(stereom.); knokkel; lemmer; snede (scherpe

kant), 't scherp, van een wapen; schijf \Rn

eene katrol; einde van een kluwen, streng,

rol of hoop van touw- of draadvormige

voorwerpen (z. poendjak). Het is voorts

^ een classificerend woord, vergezellende het

telwoord, dat een aantal edelgesteenten,

maanden, p^tai -hoornen, sporten van een'

ladder en wellicht nog van andere dingen,

uitdrukt; m. hïl;\m, de oogappel; bidji

m., de oogbal; m. angin^ windstreek; m.

hati, geestelijk oog; vermogen om iets te

begrijpen of in te zien, bevattingsvermogen,

^ verstand; m. kepala (oog van het hoofd),

lichamelijk oog; m. ikan, steenpuist]es , na

de pokken uitkomende; tj^rmen m., bril;

aj^r m., tranen; sïpoet mata lemboe,

zoutwater-slak welker opening (tampok),

met eene plaat gesloten is, die op het oog

van een l^mboe gelijkt; m. b^nda in

plaats van b^nda, koopwaar, voorn, bij koop

en verkoop, z. f^\ m. kakap, geboord

gat in den bodem van een vaartuig, om er

het water in of uit te laten; m. aj^r,

bron, wel;— * m. böëroeng, goudgewicht

te Bandjarmasin == ~j amas.— [B.]; mata

^elap, tijdelijke zinsverbijstering; g^lap

m., duizeling; *m. k^randjang, doordrin-

,gende wulpsche oogen. — [B.]; semata,

niets anders dan; volstrekt. — ^ w. sum.,

m. dawa, fig. zeer duidelijk, klaar bewe-

zen. —[J^.].

i
** J VjO mati, dood, overleden, gestorven;

levenloos ; gevoelloos , onbewegelijk ;

van een' medeklinker van geen klinker

voorzien, klinkerloos, eene sijllabe sluitend;

vast, geklonken; van den prijs van iets

naaste, waar niets meer van af ie dingen

valt, van een bod laatste; van de zon ondergaan



wLo 109
rry

(matahari m., '/ westen^ T,); m. angin,

de wind, die is gaan liggen; m. daging, niel

meer versch (van vleescli visch en dergelijke);

baris m., 't teeken ^ waardoor een klinker

gedood of een lettergreep gesloten wordt (vgl.

jav, patèn v. pati, dood, T,); mematïken,

dooden; vastzetten, klinken; kem&tïjan, door

den dood bezocht zijn; bestorven zijn (to be

bereaved); een sterfgeval hebben; k. angin,

door windstilte overvallen; tertawa-3 teniati-

matïjan, zich dood lachen; mati-S, ten volle.

^mj\^ mateng^ batav. (jav., T.), rijp,

gaar. — [B.].

/ö>w^ matan, verb. van ^^.

AJi\yO, z. mentah.

<XJi*\w^ matoll, bij voortduring naar dezet/de

richting gekeerd; bij voortduring naar

hetzelfde doel strevend; bij voortduring

hetzelfde werk verrichtend.

oo I. niadja, naam van een' boom, die

^ eene eetbare vrucht draagt — aegle

marmelos— ; de vrucht zelve; m. kani,

z. kani; m. keling, gewijz. en meer

gebr. mendja keling; m. lawai, bij smtr.

mandjalawai, gewijz. en meer gebr. m^n-

dj al awai, zijn de. namen van boomen,

welker vruchten in de geneeskunde gebruikt

worden, madjakaja, z. onder radja.

IL, naam van een zoutwater- schelp,

III. (minder gekuischt, mandja), inïlali

madjanja, dat is er, d. w. z. dat alleen

is er; z. s^madja; m. kaja (bij smtr.

m^djakaja, gewijz. en meer gebr. m^n-

djikaja) — smtr. van m^radja-kaja —

,

van houten en andere, doch niet van metalen

voorwerpen, die gewoonlijk of veelal uit dee-

len samengesteld zijn, uit één stuk; tïjang

m. k., mast, zonder steng; sïsik m. k.,

karetschildpad, waarvan de 15 afzonder-

lijke bladen, die de schaal vormen, aaneen

gegroeid zijn; zoodanige schaal, waarvoor de

chineezen veel geld betalen; m^dja m. k.,

tafel uit één stuk; röëmah m. k.

V.^^V^, men. uitspraak van madjal, maar,

gemeenlijk^U gespeld (T.).

^—\^ madjoe, batav. (jav., T.), voor-

^^ uitgaan. — [B.].

^^bÉ.\.y^ , spelling van J^U .

^ ^r^ V.x> madjir, batav. (jav. of soend.,

T.), van menschen en dieren,

onvruchtbaar.

y^s^ V »n madjal, bot, stomp.

-X ^r^V^ madjoem, batav. (chin.), werk

(oakum) om te breeuwen of kal-

fateren, oakum (vgl. soend.). — [T.].

)(

o-
,00 madjoeii, men. uitspraak van

madjoem. — [T.].

ü s y

—-- É.C!:5^ v-^ en -^^^U, Magog; afstammelin-

^ gen van Magog (z, -^^^U»^, T.).



h^l 110

'C^
\^ matjaii^^ malaka (volgens

Low),: ^mbatjang. — [T.].

vTSj^WO I. matjam (uit 1 Tamil, T.), soort,

^ wijze; monster, staal, proef,

IL, w. Slim., zuur; bedorven van spij-

zen. — [N.].

*v^ niatjaii, batav. (jav., T.), tijger,—
[B.].

^O-v

*is X̂^ matjei en moetjei, w, sum.,

titel voor l^inders van voorname

[N.].lieden. —

l\ a^ V>^. genomen, ont^iomen; ontvangen;

m. m in hoe, van wien genomen

enz, is,

43V^ I. madoe, wie in dezelfde belrekking

van zinnelijke liefde met iemand van

de andere kunne staat, als iemand anders

van dezeifde kunne, dan wel die betrekking

beoogt mede^minnaar of minnares; mede-echt-

genoot aan denzelfden man; minnaar van

iemands vrouw; minnares van iemands man;

m^njamboet m., een* mede-minfiaar (als

zoodanig) ontvangen, d. i. opzoeken, om

met hem te vechten (bemadoe, koetai vech-

ten van groote beesten, t.); m. mantjoeng,

samenvoeging van twee planken^ zoodat zij

eene punt vormen, zooals bv. aan eene lijst

eener schilderij ; in de bouwkunde verstek—

;

stereom. kant bv. van een teerling; empat

bermadoe de vier, vrouwen van een* man

te gader; bermadöêken töêwan péterï,

eene prinses tot madoe hebben.

II. (wijziging van ^diiio€), samenvoeging.

III. (skr. madhoe), honig, m. kara,

zijden stof met goud doorweven of gestikt,

van een bijzonder patroon, inz. voor kaïn

en selendang.

^OC madat (men. madat, Hindust.

JJw^, T.), gepraepareerd opium, om

te rooken (z. tjandoe).

Öc^w<?, voortdurende toeneming; .v/o/* (materie

tegenst. van vorm), artikel, alinea,

paragraaf.

JJ^^V/O madah, wellicht verk. vanmemadah

(z. padah), gezegde, inz. in versmaat;

gedicht, (in poëzie vooral gebruikt; misschien

uitspraak van ^s^. T.).

/.lówO plur. van iJjU.

j

^^LJ(3v-/^ ^^ 5-i«il^, toren bij de moskeen,

van waar den volke de uren des

gebeds aangekondigd worden.

V^ I. mara, vooruitgaan.

II. (skr.), schade, leed; ongeluk; gevaar;

m. bahaja, ongeluk; köta m., z. kota.

iV^C maroe, soort plaaggeesten; fig. plaaggeest,

V/O mari, plaats, waar de spreker zich

bevindt; herwaarts komen.
j
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U iVx maret, verb. ned.. Maart,

C '^
\Vi/0 marak, van een vuur opvlammen:

doen opvlammen; stoken.

•^ C *j \wO, z. k^marók.

25 y^ I. marah, z. amarah.

IL, w. sum., een adelijk titel, veelal iemand

die eenig gezag voert en cijnsbaar is. —
[N.]; beter »^ (marali).

L-^^ \\^ plur. van s-^Ua^

V/O f. masa, z. t^rmasa; memasa, eene

uitspanning nemen: zich verlustigen;

zich vermaken.

II. (skr., T.), tijd; toch niet, toch wel

7iiet, immers niet; m, hamba p^rgi, ik

zal toch niet weggaan; m. dj adi, dat zal

immers niet gebeuren (vgl. 't jav. mangsa,

T.); ook: masakan (smtr. van masa en

akan), met sterkere aanwijzing van iets

toekomstigs.

/ j^\^ masoe, soort van zeeëgel, welker

stekels zeer veel pijn veroorzaken;

naam van een' boom, die alleen voor brand-

hout dient.

^
(
j^\^ masi en masiiig*, batav. (z. mü-

seh Jav. maksih, T.), nog.— [B.].

ÖcXwL-O plur. van Js/^).

H- jit^g wO I. masing', z. masi.

II., masing-^, ieder op zich zelven; een

ieder op zich zelven (oud-jav. asing, al

wie, T.).

L^ JLcy L/C masak, gaar; rijp; m.urw; koken.

L^ JLuü V/0 masok, ingaan, humen gaan,

intreden, inkomen, binnen komen;

behooren tot iels; ra. sjaitan, door een

duivel bezeten (z. k^rangsokan, T.).

vAA^V^ masam (vgl. asam II), zuur, zuur

^ zijn; kemasaman, in een toestand

gebracht, waarin men een zuur gezicht moet

zetten.

y*^j^\^ masin (z. asam II), zout, zout-

achtig, zilt, ziltig.

^^wV/O maseh; bisai; 2". nog (vgl masi).

y y

<^*Laa^w^, viervoetig dier, voorn, schapen en

/
kameelen; plur., vee; kudden.

c^

/ AO w^> gebeurd; voorbij zijnd; over zijnd;

wat gebeurd, voorbij of over is;

verloopen tijd; in de gramm. prae teritum;

de doode, de overledene.

pV/O, maiigoe-2, verlaten in droefheid sta-

^ rend (z. ïnga-2).

/ M^\u< mangas, naam van een' boom.

L
.
a_C.V/0 mangap, den mond opengespalkl

hebben (jav., T.).

.)(. ^^^^JL^V/O mapak, batav. (jav. mapag,

T.), feestelijk inhalen.— [B.].
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(^^3 Lo maki, schelden, uitschelden, met

woorden beleedigen,

^^^ys>\^, z. makota.

J \/C makar, van vrachten steenachtig.

r xjsO v-/^ makas (oud-jav. akas of makas,

hard, T.), van spijzen ongaar—;

van vruchten hard niet rijp of murvs^ (vgl.

onder k^ras, T.).

^\^ makam, z. ^U^.

/oV^ makan, eten (nuttigen van zijn'

maaltijd); van scherpe dingen indrin-

gen, snijden; vsai projeclielen indringen;

dragen; van visch bijten, aanbijten; van

verscheiden andere dingen zich vasthechten,

blijven vast zitten; pakken, vatten; van

pleisters, omslagen en dergelijke trekken;

amfioen inslikken ofrooken, amfioen rooken;

nuttigen, genieten; drinken (vuig. en niet

aan te bevelen); verteeren, invreten; zich

toeëigenen; in het schaak- dam- en andere

spelen slaan (nemen een stuk) ; in het kaart-

spel nemen; maken; memakan, wordt zelden

en niet anders, dan van spijzen gebruikt.

Sommige nemen, een' vorm pakan aan,

waarvan makan, als verk. van memakan,

moet afgeleid worden. En in der daad

vindt men daarvan in goede geschriften

sporen (vgl. jav. pakan, T.); m. ampoen

{ik eet uwe vergiffenis), ik smeek u om uwe

vergiffenis, voor hetgeen ik zal zeggen,

eene gewone spreekwijze, wanneer een

onderdaan den regeerenden vorst, of diens

gekozen opvolger, d. i. den T^ngkoe b^sar,

den Radja möëda, den Bendahara en den

T^mmengoeng, of hunne eerste gemalinnen

aanspreekt. De T^ngkoe b^sar enz. bedienen

zfch insgelijks van die spreekwijze, en de

T^mm^nggoeng ook tegen den Bendahara,

den Radja en den Tengkoe besar; m. lawan,

bij het pö rok -spel den eersten en tweeden

keer misgegooid hebbende, bij den derden

keer raken; pdêlau ïtoe dimakan ajer, dat

eiland watert; m. diri {zich zelf verteeren) ,

verliggen (door liggen bederven); m. g a dj i ,

loon trekken; m. tcëlang, te veel werk van

iemand verlangen, zijn werk niet y^vviohi^w

en dat anderen overlaten; m. darah, zijn

bloed vreten; m. hati, zich stil ergeren;

makanan söërat, geschenk, dat een brief

vergezelt (onder vrienden of personen van

gelijken rang); semakan pelöêroe, zoover

een kogel draagt of nog indringt.

/«p V/O makin, bijvoegsel, bijmengsel [bv.

zand bij kalk] ; meer gebr. in de

beteekenis van zooveel te meer of eerder,

des te meer of eerder; zooveel te meer, met

een' Compar. — ; des te— , (ook: mangk in);

m. lama m. bagoes, hoe langer hoe

mooier; m. lama m. baïk, hoe langer
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hoe beter; b^landja kïta pcêtoes, ons

geld is op; antwoord: makin, zooveel ie

meer (doelende op iets, dat reeds gezegd

is) of m. söësali, zooveel te moeielijfcer,

^V./0 makaii, Macao
(
porlugesche kolonie

in China); böènga m., z. onder Löënga I

(bl. 289, links).

^ ^j;;^ v^ (lees c:^iCw3, T.) inag^at, w. sum.,

zekere adelijke titel. — [N.].

iij) v^ ma^an^, van vruchten overrijp;

op het punt van zuur te worden;

van gistende zelfstandigheden, zooals bv.

tapai op een punt tusschen suikerrfisting en

wijngisting.

H-/ pV/0 wag'el, batav., stokkerig (jav. half

gaar).-[T,].

r.^V/C magdoen, vrijstaande kajuit^ of com-

pagne; koekoek; kap boven eene kajuit;

lantaren; m. angin, de koekoek boven een

vertrek beneden deks.

/ jwO I. Mala (skr., T.), onrein; van geene

waarde, gering; euvel, kwaad; kwaal,

onheil, ramp; m. pataka, z. petaka (alwaar

de betekenis niet juist is opgegeven; mala

pataka, is uit ^t oud-jav. en beteekent rfew

toestand, waar171 men ten gevolge van een

vloek verkeert, meestal een dierlijke of

monsterachtige gedaante, waaruit men door

den dood verlost moet worden, T.).

IL, geurloos,

MAL.-NBBERL. WOORDENBOEK; DEBIi III.

\\^ maloe, beschaamd; bescheiden; zedig;

ontzag hebbend; schande, hoon, smaad;

zich schamen; mengemalöèï, beschaamd zijn

voor iets; ontzag hebben voor iels; opzien

tegen iets (zoo de vormen meng^malöëï en

m^ngetaköëti, die in 'i passif k^malöêï,

k^taköëti vertoonen, ook in 't Riowsch

bestaan, dan is het zonderling, dat v. d. W.

m^ng^dijami, m^ng^loepaï, mQngQma-

scêki enz. niet opgeeft, T.).

, \\^, have, bezitting, goederen; kapitaal;

' m. samit dan natik, levenlooze en

levende goederen.

j \./C mali, ook wel malai (Tamil, T.), snoer

van bloemen, kralen, edelgesteenten enz.

(z. roembai); mali-S, naam van een* boom,

die op de bergen groeit en toendjang

heeft; m. b^rdcêri, een bijzondere soort;

tali-mali (niet ingevuld, doch z. onder

tali, T.).

J V/^ malar, bij voortduring , gedurig ; steeds;

aj^r m. döêwa d^ppa, het water is

bij voortduring twee vadem diep.

/ jgsüV/O malas (batav. mal^s, T.), lui,

traag, vadzig, loom, lusteloos, onlus-

tig; kajoe m., naam van een' boom, die

])ijzonder goed brandhout levert; pemalas,

luiaard.

/ j^\^ mails, van vocht verschaald; van

kleuren verbleekt,

8
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iJV/0 I. malang* (oorspv. beteekenis: dwars

in den weg gelegen^ dwarshoomende; z.

m öë dj oer, T.), tegenspoed, ongelukkige

uitkomst; van cene handeling, zooals I)v.

een schot, een gooi met (lol)belsleenen, het

uitkomen met eene kaart, een gang, eene reis

en dergelijke missen van een doel, dan wel de

ontmoeting van een ongeluk ol' iets onaange-

naam ten gevolge hebbend; tegenvallend,

tegenloopend; van een' persoon ongelukkig

[zooals hv. een geneesheer, dien vele zieken

sterven]; tegenspoed (niet ongeluk, dat

iemand overkomt); lebai m., z. kadoek.

IL, enkele klip boven water (hij lioog

' water kan zij evenwel even onderloopen),

wanneer zij eenigszins lang is.

ijoo maloeng', naam van een" zeer grooten

zoet- en zoutwater-paling.

iJv«/C maling' (zelden)= pentjöêrl (jav., T.);

pintoe m., dievepoortje, achlerdeur \oor

de vrouwen.

t^^^Jv^ malap, van een vuur klein;

smeidend; van een werk langzaam

vooruitgaand, niet vorderend.

L, xLJwO malok, groote soort vliegende kat.

Liis-.Jv/0 malik, verb. van C-^Uii^^.

LLa-JV^^» bezittend; bezitter, heer; koning;

^ naam van den engel, die over de

hel gesteld is; m. ihn éns, naam van den

stichter der secte der Malakieten (Malakïj),

eener der vier hoofdsecten der sunnieten;

CS^\A] de koning bij uitnemendheid, d. i.

God; CJ^!U!^Aju:, mannelijke eigenn.

..S^\yO maiig'aii, vrij algemeene verb. van

manikam in den eigenn. Djöhor

Manikam.

/-5ssJV^ maligw (uit 't Tamil, T.) en

malïg'ai (de schrijfwijs maha-li-

gai of mahalïgai is onzin), vorstelijke

woning, paleis; gedeelte van een paleis waar

de slaapvertrekken zijn,

O Vv^ malam, 7iacht, nacht van den dag,

^ die er op volgt; semalam, een nacht,

een nacht geleden, gisteren; m. chamis

(nacht van donderdag), van woensdag op

donderdag; m. hari, ^snachts, bij nacht;

m. tadi, de pas verleden nacht, van nacht;

m. semalam, de nacht, voorafgaande den

dag van gisteren; m. kemaren, de nacht,

voorafgaande den dag van eergisteren; ma-

lamken, over nacht laten slaan, hv. melk;

semalaman, zoolang als de nacht duurt

(duurde), d. i. den ganschen nacht; semalam-

malaman, dengeheelen, ganschen nacht,—
* batav., m. baïk, goeden avond, goeden

nacht; scêrat m. b., testament (beide uit-

drukkingen zijn vermakelijke blijken van de

Europesche beschaving, T.). — [B.].

^,
maloem, naam van een* zoutwater-

isch.
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ÜV/c malim, z. ^^; malim-datan:

^ mafindanau.

/J w^ malan, eenigszins bedwelmd; bevangen.

^aJV^ malah, batav. (jav.), malahan,

in tegendeel; zooveel ie meer,— [B.],

/-JV/0 I. malai, z. mali.

II., naam van een' boom, die eene zachte

eetbare vrucht draagt, die met zout gegeten

wordt.

,V/C mama (en mamak), oom of moei van

vaders of van moeders zijde (de vorst

bedient zich van dat woord dikwerf tegen

oude ombtenaren, ook uit den minderen

stand). — * koet., vader (uit een vroeger

ama-^, am a nog in 'i bat. vader betee-

kenende.~.[T.].

\^^^y^\^ mamat, verb. van s.^:^^,

i^V/C mamang^, onduidelijke gewaarwor-

dingen hebbend; verbijsterd, in de war,

onrustig, bevreesd, — [N.].

i/Ov./O mamoeii«f, naam van een' eetbaren

zoutwater-visch.

^.^,JL^\^ mamak^ z. mama.

L JLooo mamik, al eenigszins van smaak

veranderd,

X- woV*^ mamam, batav., soort slinger-

)S

plant. ~ [E.],

!>l y

>% ^w^, gewond tot op hei hersenvlies; tot

op het hersenvlies dringend (van een

wonde); voorgegaan, voorn, door den imam

in het gebed.
c

^<^ A.^V/Cj fem. van ^^U, wond, die tot

op het hersenvlies dringt.

/.j ft.y^w<? vertrouwd; standvastig, op wien

men vertrouwen kan.

<K/o\^ mamah, kauwen,

( w-O wC mamai , van ouderdom kindsch. .

..jV/0 mana, onbepaalde plaats; wat; welke,

welk; wat voor; hoe; dlmana, ivaar;

kemana, werwaarts; m. kata ^adali, wat het

gebruik zegt; rtêmah m., tvelk huis? hi^

m., wanneer; ra. boleh, hoe kan het? ^^n%

mana, wie, wat; welke enz,; jang mana

ditoendjoekk^n, wie [oï w^i) aangewezen

wordt; j. m, hendak dibiênoh? welke

moet gedood wm^den? dimaiia-^, waar ook;

kemana-3, iverwaarts ook; mana-3 pereii-

tah, wat ook de bevelen zijn mogen;miim\iei\

(mana en akan), vraagwoord, waarin een

twijfel ligt wat zou het?; m. dapat, hoe is

het te verkrijgen? (het is immers niet te

verkrijgen); hoe is het mogelijk? (het is

immers niet mogelijk).

/ .jV^ I. mani— verb. ^x^ — , doch zonder

bepaling verstaat men er het mannelijke

zaad onder; m. gadjah, teelvoeht van den

olifant; versteening daarvan, dien men een

tijd lang in olie laat staan, welke olie

8*



u^iUo 116 ^

alsdan op het een of ander voorwerp

gestreken wordt. Dat voorwerp^ bv. een

zakdoek, een kleed, iemand van de andere

kunne in handen gespeeld zou liefde verwek-

ken voor den persoon die het voorwerp

bestreken heeft; m. nianoeslja, mannelijk

ieelvockt, — Ingewreven is bet een voortref-

felijk middel tegen de kedal; memantjar

ni., zaad schieten,

II. (skr. mani;vgl manik, T.),niani-3,

soort van knoppen, voor sieraad van touwen,

waarmede iets, bv, een ligmatje met kussens

(portatief bed) dichtgebonden wordt. —

^batav. (jav., T.), kralen. — [B.].

r NJsK>V^ manis, zoet, zacht, minzaam;

vriendelijk; liefelijk, bevallig, aan-

vallig, innemend, manisan, honig (eene

gewijz. verk. in de taal der geneesheeren is

nêsan.— ^fbatav,, manisan, confituren.—

[B.]; pemanis, wat aanvalUg doet zijn, hy.

kuiltjes in de wangen, een kneveltje; wat

iets pikant maakt (van taal of spijzen); ivat

aan spijzen een^ haut gout geeft, zooals bv. de

b^latjan, drooge visch en dergelijke, aan

indische spijzen (z. r^ntjah); p. möêka,

toovermiddel, waardoor aanvalligheid van het

gelaat verkregen wordt; p. hdh'siS^, wat de

taal (rede) zoet enz. maakt; taal {rede) tooi.

/ww.>V^ maiioesjïja (skr. manoesija),

y
mensch.

c^\^ , weigerend; verhinderen, verdedigen;

met plur. «iil^, hinderpaal, verhin-

dering.

i^ Ü«>V^ , manoek-2, naam van een' boom.

LLX^Vy^O manik (vgl. mani II., T.), koraal

(rond l)alletje met een gat er in).

^ manikam, robijn; edelgesteente.

^*o\./C manan, verb. van ^llcJItyjr.

^>V.y<^ manau, naam eene soort van rotting

(bat. mallo en maldo, T.). Deze

rottingsoort is zeer lang en wordt gebruikt,

om daarmede wegen en rivieren af te sluiten,

dat is als gawar- 2 te dienen. Van daar

ook : al wat over een* weg of rivier gespannen

is, om den doorgang te beletten; spannen

van eene m. over een' weg of rivier; slaan

met een eind m.

^\/C manali, achtenswaardig, vereerens-

waardig; in waarde te houden; wat

achtenswaardig enz. is, erfstuk, reliquie.

Lf
y\/C manai, wit van bleekheid, bleeker

dan bleek.

J>
V/0 maoe en, minder goed, malioe, willen

(den wil hebben), gelieven; moeten, moeten

geschieden, noodzakelijk zijn; willen, willen

hebben, verlangen, begeeren, beoogen; betee-

kenen; conj., maar dan herhaald hetzij— of

(vgl. h^nda\(); ta m. akoe, ik wil niet; m.
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h^djan^ het wil regenen; itöêlah maoêiija,

dat moet geschieden (is noodzakelijk), dat is

zijn hegeeren; niaOêkah barang itoe? wilt gij

dat goed hebben? maoe kaja m. mcskin,

hetzij rijk, of arm.

)^\-/0, z. mawas.

\^Uo I. mawar (ar. J^^ U, T.), roos, de

bloem zoowel, als de struik; pöhon

m., rozestruik, rozeboom; ba3ngf7 m., roos;

ajer mawar, rozeivaler; böênga a. m.

[rozewater-hloem) , roos,

IL, z. tawar II (LI. 336 rechls).

^) S ^v/0 (U en >h^), wat achter of aan

geene zijde is,

/j^êX^ mawas, ook mawa, soort slin-

geraap (men.: de örang cètan; bal.

waar ook maos; vgl. majas; ook Abdoellab

in zijn levensbeschrijving bl, 85 en Newbold,

die beiden op Malaka bekend waren, geeft de-

zelfde beteekenis op als het woord in ^t Men.

heeft; Riouw is dan ook geen plaats, om

zulke dieren te leeren kennen; in 'i hands,

van V. d. W. stond ook Pijnappers gissing

^h3 ofschoon hij zelf jJb* opgeeft, T.).

Q §\^ I. maoeiig, versch ruikend, zooals

^^ bv. bladeren, gras.

IL, maungan, malión<^an, batav. (bal.

oöng, padde stoel, T.), beschimmeld. —
[B.].

^ ( 5 ^L^ Maoek, koet.,= inabok (zoowel

ten gevolge van pinang als van

arak).-[T.].

'S' y

cSj^'

w y

J

lS^^ en >^U, verblijfplaats,

woning,

(_C#)V^, ivaterig, waterrijk,

25V../0 miïlia, naam van een' boom^ welks

bladeren als groente gegeten worden;

kauwt men die bladeren, dan worden zij

bitter.

jjV^ malioe, z. maoe.

,^\^, schrander, kundig; memahirken,

zich kundigheid verwerven in iets,

voorn, door oefening.

iAv.^0 malianj, naam van een' boom.

C_.a£6V.^ mahap, verb. van uJlI^.

. kxbV^ mahal, duur, hoog in prijs, schaarsch;

zeldzaam (men. ook: moeijelijk, z.

möêrah, T.).

^ >£6\./0 mahim, w. sum., zwaart (?),— [N.].

AxiöV/O, eigenschap natuur, wezen,

y

/CV^ I. maja (zelden), bedrog; misleiding,

begoocheling , schijn, schim (is skr., T.).

IL, verstand, zelfbewustzijn (z, soema-

ngal).

%

/CV^ plur. van LU.
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^j^^V^ niajat en niajit, verb. van 0x0.

S

A> wO> honderd; getal honderd; met plur.i4L>ll«,

in het decimaal-stelsel, honderdtal.

25 C\o wC 6ïi ï tU^, ^a/e/, me^ spijzeti, bedekt;

spijs, maal (z. mêdjah).

^ >V ,v) major— verb. ned. — , majoor,

^ f KK>H>\^ majas, N. kust Borneo: mawas

(orang oetan). — [T.].

y y

yo\/^ I» majang, snijden in de lengte aan dun-

ne schijven, bv. uien (vlg, lajang, T.).

II., aarvormige bhesem van palmen; aar;

m. m^ngcërai, z. onder gadjah (en o.

ogam, T.).

*III., w, sum., moeielijkheden (= scé-

sah). — [N.].

jiL>\w/0 majoeiig', naam van een* zeer langen

zoutwater-visch. — ^fbatav., ook ma-

njoeng. — [H.].

o

iuV.^ mdjoeng, U en joeng (het eerste

w^oord van zekeren zang), troep dansers

en danseressen, die een zekeren dans

uitvoeren, oorspronkelijk te huis hehoo-

rende in de bovenlanden van K^lanlan en

T^rangganoe.

t>V.ii>Vi^ majapada (verb. van madhjapada,

T.), de aarde (in bik. en poëzie).

, )iV/0 I. maïl, verb. van Ja&.<j^).

IL, dichtgesoldeerd doosje van zilver of

goud, waarin toovermiddelen en op de

heup gedragen.

¥r y*ó><Ji)<^/<^ maïlatkan, w. sum., onge-

hoorzaam zijn; iets weigeren,—
[N.]; m ah i lak, uit den weg gaan; onwillig

zijn; mahilakkan, iets ontwijken (T.).

v«>wo majam, z. am as 1«

/oV/C maïn, spelen; zich vermaken; boer-

ten, kortswijlen; iets vertoonen, zich

houden voor iets; bv. voor dom; m. bodoh,

zich dom houden, niet meenen; spelen met

iets, bv. eene pop; spelen (een spel of een

instrument); bespelen; m. moêda, va»

ongehuwde, inz. jonge lieden van beiderlei

kunne ongeoorloofden omgang met elkander

hebben; m. gïla, opzettelijk verkeerde

dingen doen, iemand voor den gek houden;

m. mata, lonken toewerpen (b^rmaïn

mata. T.); m. s^ndjata, schermen; pe-

main angin, waker (mar.); permainan,

vermaking, spel, vermaak; boert, kortswijl,

-x^ ^-> v^ manjar, naam van een' vogel (hier

staat niet, aan wien dit woord is

ontleend; jav., batav. en soend. := t^mpoe-

wa, T.).

K i—> WO manjoeng, z. majoeng

-jp^V-A/O, voor iedereen (van eene zaak);

^ onverschlillig (van eene zaak of han-

deling); onverschillige zaak of handeling.
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y y!>

<Xj5ïfc.\wC*C ,
— fem. van -^U^^ gemeen goed,

waarop ieder recht heeft; zaak zon-

der meester (res nuUius);— onverschillige en

daarom ongeoorloofde zaken of handelingen;

geoorloofde genoegens en vermakelijkheden,

e *^ A-/"^V^^ plur. van ^ll<.

Ci^^.C^w^j rfi5/9w/érewrf of discuterend, om

naar de waarheid te vorschen.

(J>^.^^Va/0 phir. van C^s^x<.

y / Z')

^JL-X^SüVaX^ hel door disen/éren naar de

waarheid vorschen; discuteren.

\ \\->s./0, ten strijde gereed; kampvèchter,

Li5 \V.A/C, gezegend gelukkig; heilig.

i Y^\.A^? eigenhandige verrichting, per-

soonlijke uitvoering; verblijding met

eenc boodschap; bijslaap, beslaping; zoodanig

onder ééne deken, dat vel aan vel zaakt,

yy y :>

7S\^JU\a/^ > uiterste zorg, inspan^ng; 'm de

gramni. zin of bedoeling van cene

uitdrukking oï eene gezegde; overdrijving,

hyperbole; intensiteit,

y y c !>

G.cXaa/0 , uitvinder; invoerder van nieuwighe-

ijii^

y c 5>

den; stichter eener sectc nieuwigkeid.

yyo !)

•^jCXXx^) begonnen; begonnen zaak; in de

gramm.: subject van eene stelling.

r CcXXx^i beginnend (verklaard door ,1^ '^i

y ij y

i^f^y^JSX^/C 9 plaats voor navorschingen; na-

Vorsching, onderzoek,

c ^

CCaa*^ ^^ pcÜA^, uitvinder, uitdenker voorn.

^ eener nieuwe ketterij; schepper;

schrijver.

w y!>

] cSa/O , veranderd; in de plaats gesteld.

^^
y C y:>

<Xj)i\K/^9 fem. van JcXa^; in de gramm.,

van -de ) in de uitspraak in eene ^

of ^ veranderd,

^uy o

O^K/^ i verkwistend,

y
!> c y

zPtL^^/^f uitgespreid, ontvouwen; van de

handen open,

u» c y

f -.AA/0 > gebouwd; in de gramm., van een

woord eindigende op de eene of andere

letter; indeclinable; indeclinabel nomen,

y o !>

• c ^

>^2a/0 en ^*^, gesloten; stom, verhorgen;

^ onbepaald, onzeker,

y

,AA/0» gekocht; verkoop; te koop; vendutie;

jO^

plaats van eene vendutie.

w y!>

X wAA**0 , verduidelijkt,

{J'**.

wy !>

/ wAA/0 , verduidelijkend.

cr^>
vO, klaar j duidelijk.
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{^;ys^ mat en mamat— verb. van cUi^v^, als

eigenn. (het eerste alleen in smst. met

andere inz, ook verbasterde namen); mat

taha, in plaats van ^ cU:^v<>.

^jjj,,A/0 L mat, z. emat.

II., mat-2 , de trekkende wijze waarop zich

bv. de spieren van een geslacht heest ^ de voor-

hoofdsfontanel van een klein kind bewegen,

\2^ys^ (skr. matta, T.) metta (en, gewijzigd,

nienta), dronken-, woedend; dol; g a dj ah

jang m,, een woedende elephant.

^f^ VL^ , vertraagd; uitgesteld; opgehouden;

achterblijvend; van tateren tijd mo-

dern; moderne schrijver,

^ w y ;>

.\JOc, plur. van •svIju; nageslacht,UJJ^
nakomelingschap.

y y

G» wC/C s goed, gereedschap; huisraad; koopwaar,

^^ De mal gebruiken dit woord alleen

in smst. met benda, maar schrijven het

dan mata of mat?.

C^y:>

cAJS vJO^ y bevestigd; herhaald.

CX-D \j<^ > bevestigend, versterkend,

yy!>

(^•^3 yj^K/C, gezegend; met een eerbiedig

gemoed geprezen (van God); wie

zich gelukkig bevindt,

y yr>

kX/C j diep verzonken en doorgedrongen

in de wetenschap.
y^

^c/

C. *aX/C, waardig gehoorzaamd te worden;

^^
aanvoerder, hoofd, heer.

u^y^
y y !>

ilnS^A^^ homogeen.

y y !>

-^VsAa/C? wie^ elkander strijdend, met

^ elkander twistend.

w y y ;>

Ji^y versteend.

w y y i>

^Sü;\JS;^X/0> versteenend,

yu y y ^

Li5 ^JSïA,X/C, bewogen, zich bewegende,

beweegbaar.

\u y y !>

i,^,,pA.A^J^IS;A.A^ J
inlichtingen inwinnend om-

trent iets.
y

sxi y y ^

(
,

npr%;r\xv> , vaststaand, zeker; waarachtig.

y
Mj y y!>

<^A.SixX^ , verbaasd, verwonderd; slecht

van gezicht; nu hier, dan daar

naar toe gedreven; vol water.

y y» y y :>
u)

i ^„jJSXk^ > fem. van x:^vi< • vrouw, wier

maandstaanden onzeker zijn,

\M y y!>

\^js.I^kxK/^ 9 ^i<''h verbeeldend.

y y ^

a-
>cXX/0? naar het geloof strevend, zich

aan het geloof toegewijd hebbend,

vroom.

\u y y!>

L,Xw) JC/0 en L^ïjs», samengerangschikt.
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/C yOo meteri (Tamil, T.), zegel, stempel

[zoowel het instrument, als de afdruk

daarvan]; bezegelen, bestempelen.

/ o/
^ <j ^ ^ o >

m^/^JiyO en ^awjLo ^mjl< , telkens negen , negen

aan negen.

f
NA^lXx 9 verbonden met iets; onafscheidbaar

van iets; aangrenzend.

r w^w^ilyOc , bevattend.

ï y y !>

Q A^X/Cj gehoorzamen; vrijwillig iets doen.

^^ yy)

\C \V,xX/Oj» elkander bestrijdend, wors-

^
telend; wedijverend; elkander

tegensprekend.

y c!>

dtjOL/*0, kleine hoeveelheid levensmiddelen,

wat voldoende is, om er van te leven;

genoegen, genot; huwelijk met eene vrouw

voor een* zeer korten tijd, onder belofte

haar bij de scheiding een geschenk te geven;

geschenk aan de vrouw^ bij echtscheiding.

w yy^

(Js^jCli/^, in de gramm. van een verbum,

'^
transitief; transitief verbum.

y yr>

l
.
JL5tJüc ) van een* slaaf, vrijgegeven,

y y ^

L ilX,3ÜOo, opgehangen, hangend, afhanke-

lijk, behoorend tot iets, samen-

hangend met iets.

\ii y y !>

>AjOL*0, onderwezen wordend; leerling.

w yy !>

s^XjSUi/^, geleerd hebbend; geleerde.

ii y y :>

•iiiAAa*^? vastgesteld, positief.

\uyy !>

C ^ ^Aa*^? gescheiden, onderscheiden, ver-

^ schillend; verstrooid; verward; door-

gebracht, te gronde gericht.

C_jL.X^ of ^J^, op zijne hoede zijnd;

^ God vreezend, vroom.

y y !>

i^ J \slLaQ y nader bij gebracht; verwant;

homogeen.

yy:>

f^ÓSiky^y voorafgaand; voorgetrokken; aan het

hoofd van iets geplaatst; voorgendeel.

-? Mjy y^

/j 4^lXÜ-a/0, plur. van ^s'sil^; voorou-

ders, voorvaderen.

^ #) \a-X/0 niatakaó, batav., gonorrhóe (mak.

matakawo). — [T.].— z. mata

kau.

üjy y^

x>s*X/0, zich zelven verheffend, trotsch,

opgeblazen; van God te verheven,

om hem sommige dingen toe te schrijven.

ya y y y

JÓ\!JirO , sprekend, sprekende; spreker, rede-

f ^
naar; advokaat; in de gramm. eerste

persoon.

Ka/C beweging; verroering, schudding.
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y y /:>

<^„^^„ ^\X/C , van eene wond in het vleesch,

doch niet tot op het beenvlies

van den schedel dringend; vleeschwond.

SM y / y

^*ÓK0^*JiyO , machtig^ vermogend, in staat.

u/ y^

*>^|JC/C> voleindigend y voltooiend, aanvullend,

y \M y !>

d^sj^,,Jlfj^ , fem. van é^ax<,

y
o/

^wX/^> ingaan tot eene vrouvo; voortstappen;

heengaan, reizen;— reis; stuk vaste,

hooge grond; voornaamst gedeelte van iets;

lichaam; tekst, die uitgelegd wordt.

yy !>

J<K/^, besmet, bevuild.U^f^
^X/0 metoê — verkeerd in plaats van möétoe

IL

y y !>

y.l}^/syO, opvolgend.

yy v

(3 v 4A#^j ^^'^ ^^^^ ^^^^ gaand, na elkander

^
volgend,

\j^ ) ^K/*0 , verbonden, in verbinding slaand.

w yy !>

) éa^ of ^yU bestierder, voorn, van de

"^
eigendommen eener moskee of andere

vrome gestichten.

y y

cJC.JC/0, dwaling.

^iJJi/^, pögt6h mettata^ sneeuwwit.

\u2JCo matahari (matqi liari), zon; m.

mengangkat' koning, de zon trekt

de wenkbraauwen op, dat wil zeggen, dat

het 7 a 7V2 uur 's ochtends is (vgl onder

koning).

\V^2JC/0 moetihara (skr. moetij ahara,

parelsnoer, T.) en moetijara, parel.

y y

CS^'
wanneer.

/-aX matija (Tamil mettei? T.), zachte

vierkante matras, om er op de oostersche

wijze op te zitten.

/ -A^ moetïja (skr. moetya), naast moeti-

jara; indoe ng m., de parel-oester.

\Va.X*^ moetijara, z. ^l^.

y y y

w^ / JJi/C 9 zoolang als.

y !>o y

y y

plur. van JULe.

j vjL^ ) bed; gil het op den grond uitgespreide,

om er op te liggen; model, voorbeeld;

beeld, beeldtenis, standbeeld; gelijkenis; vorm,

beschrijving, verhaal, geschiedenis; wederver-

gelding, wraak; hoeveelheid, hoedanigheid;

wijze van zijn; in de gramm. vorm van het

verbum, waarvan er IB zijn.

y y

/jjWC of ^^Iju, pur. van ^<^-
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X //

/ c

, gewicht om ie wegen ^ voorn, een

van 1^7 dirham zwaarte; zekere

gouden munt, van een dinar waarde.

. KiLX^j beladen, bezwaard; in de gramm.,

van een woord met eene tasjdid

geschreven of uitgesproken , zooda^iig woord»

AXjlJJiy^, fem. van JJuU.

)JL/0, gelijkend; gelijkenis; gedenkspreuk;

parabel, fabel; ^^JXo ook = lli^.

\'/
Ka^ plur. van J 11^.

c

Ka/O, gelijkenis; wat aan een ander gelijk

ts.

/ y

^Kk^, bij voorbeeld.

y c /

K^^y^J^Lt^ en C^JJU l1-nL1<, telkens drie,

drie aan drie.

Mi C/

/ —AJL^ j .^i/w5 gelijke hebbend.

/ c /

.w^/Oo en ^jaj^
{*f^^ telkens acht, acht

aan acht.

Mi / c /

/ C aJLJC/0> gedicht, bestaande uit disticha,

^
wier beide verzen rijmen, volgens

anderen, wier tweede verzen allen op elkan-

der rijmen.

/ -AA/C en ^JuU) ^ixc , telkens twee, twee

y c y

aan twee.

o /

/ -JLa^ ? ^w;ö6 verzen, als een geheel beschouwd;

distichon.

/ -JLa/C , verdubbeld; in de gramm., van een

woord m rfew dualis gezet, woord in

den dualis.

r C i\j2é:v/0 plur. van )j^^-

-X- / C iUSüX/^ moedjari, w. sum,, een

blad dat bij het sirihkauwen

gebruikt wordt en aangenamer is dan het

sirihblad. — [N.]; sari moedjari, zekere

boom met geurige bloem (T.).

\\jS^\/0 I., weg, overgang, doortocht; on-

eigenlijk uitdrukking, metaphoor.

IL, tveg; geoorloofde zaak; metaphorische

uitdrukking.

y !>

*yjS^/0, toegestaan, geoorloofd; wat toege-

staan enz. is.

^ y y

) \ v ^%^r\ >o , metaphorisch.

25 V) US^O^ > vergelding , belooning.

y yy
2S \V.i5É^V^> oneigenlijke uitdrukking, metap-

hoor.

\jj y y '

\US^U<? oneigenlijk, metaphorisch.

/ u^JUs;\./0 plur. van gpI:Lp.

^j
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/ /

,-j,aJUs;:^^ plur. van e;^^^-

/j v^rSiXy^ medjana en niendjana, van een

werk middelmalig (z. sam ^ dj a na,

IS \ r vJ5fci\>*0 , buurman zijn; zich ophouden in

den tempel, of in de nabijheid

daarvan om der godsdienst wille; buurschap;

gemeenzaamheid,

y :>

\ 45VlS\/<)? overschrijdend; in de gramm.,

'^
van een verbum transitief; tran-

sitief verbum.

7S \ #nV.£S^/K), op eene allegorie, parabool,

y :>

cXA\jS^/0, moeite doend, zich inspannend;

strijdend, voorn, voor liet geloof.

y y y !>

S iSSb\si!ïbL\yO ) inspanning, volharding) ivors-

teling; gevecht, oorlog, inz.

tegen de ongeloovigen.

y y yy
c^lAjÊ \.-!:ïiX^ , onwetend en lichtzinnig gedra-

gen ]%^\i% iemand; miskenning.

y y

AysifcllSiX^ pltir. van J^^*.
y

^«AmSÜ^V/C^ dwingen tot "iets,

J > *

i J A.x^siLX3 . gesneden, ontmand,

y c !>

cX^2aIS:v./C , strijdend y voorn, voor het geloof

zich toeleggend, voorn, op de

kennis der goddelijke wet; zich met ijver

op de studie van hef (joddelijk recht toegelegd

en ddarin eene groote vermaardheid verworven

hebbend; juridische celebriteit,

o y

cA-SJL/O, roem, voorn, komende van de

voorvaderen; eer.

y ^ y

L J ^ cX.S^/0 , aangetrokken, aangetrokken,

zoodanig door de liefde in

God, dat men, de wereldsche zaken voor

niets achtend, zich alleen met de beschou-

wing van Hem bezig houdt,

y y

, moeielijk te lesschen dorst,

o y

) ^rsi^y^ CU lSJ^ 9 kanaal; vizier van een

vuurwapen; z. p^dj^ra.

«J .«SiAy^ , beproefd (eene proef ondergaan

hebbend), beproefd door onder-

vinding', probaat,

^Mi y y

L—^ yS;\./0, ondervinden, beproevend,

(L^y y

(3 ifTSi^/O, bloot, nakend; in de gramm.,

van het oorspr. verbum nakend

(omdat het alleen uit de radicale letters

samengesteld is); oorspronkelijk verbum,

y Q y

\ |K 4JS;x^? aangetrokken; in de gramm.,

van een nomen in den genitief

staand; nomen in de genitief.

^ o y

(^ ^I^K^, z. t^s^.
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p>\::^i^/^ * afgesneden; m de gramm.^ van

een woord op de laatste letter een

djazam hehhend; zoodanig woord; /u/i/mm

apocopatum,

/mQ-S^X/O madjakani, z. madja.

/ C,\izs\./0 madjakaja, z. onder radja.

(_C#\^\s^\^ madjalawai, z. madja.
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c /

C^^^Ars;:v/c, 0?« te zitten; consis-

torie, vergadering , bijeenkomst,

raadsvergadering; tribunaal, collegie; mal.

verb.: medjelis.

/ h^Xs^iX^ I. medjelis en mendjelis,

schoon, bevallig, sierlijk.

IL, z. /wJl^^.

,Si^^ nieddjani, o/) dezelfde plaats schielijk

in de rondte draaien, zooals bv. een tol.

Ar^^zx ^rsiin >o , slordig (zonder diakritische
* «

punten enz.) schrijven,

c y o !>

\j^:2^/C, samenvattend voorgesteld, gere-

f

sumeerd.

c !>

/ V-l-^''^^ ^- resumerend.

/ V -|- '^ST^ ^ verfraaid, versierd.

^X ^r^sz-1 ^. 6y resumtie.

C j -f-
^^i^^ ^ , verzameld, vereenigd; niet plur.

^
^^«''^^ ^^^^ ^o/aa?; in de

gramm. nomen collecliviim (naam van een

geurige olie, T.).

^ ^* jJSi\>^ wifdjen, balav. (bal.), hardlijvige

afgang met bloed ten gevolge van

aanbeijen.— [T.]; catarrhale buikloop.— [B.].

x.JS^U/^, ajer meddjam, water , dat men uit

^ boomen enz. tapt.

!> c y

/.i 4AJS^\^? door een boozen geest bezeten,

onzinnig, woedend, razend; ent-

huasiaslisch (z. ook onder Icêkoes, T.).

w y 5>

\ è«S^/C? geoorloofd, voor geoorloofd gehou-

den.

\ ^^Ï^/C, voor geoorloofd houdend, ver-

^
geoorlovend.

!> y

/ j^^saX/C, naam van den stichter der

Magiërs; secle der Magiërs.

w !> y

( -.^vü (lS^V^ > t^t de Magiërs behoorend;

Magiër.

^-A^u^rs^V^, fem. van ^^^^<; leer der

Magiërs.

¥: L^^ (?''^^^ ^ madjehab, batav. (z. L.^a>«Lo),

windstreek. — [T.].

!> o y

\ L^lSiX/C , schoongemaakt , helderklinkend.

y y :> y

Ö i f [?>^^n >fl , fem. van^^^^puo ; in de gramm.,

van de letter ci^, (JL>,

(J^^ {J^y U^9 <-

zoodanige letter.

, J, 8 helderklinkend ,
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êiZJSi^V^, onbekend; met plur. JUibli^,

duister, van lage afkomst; onder-

drukt, niet uitgesproken; in de gramm. waar-

van het agens onbekend of niet uitgesproken

is, d. i. passivum.

:>

^.^^^vjiJSX/C , antwoordend, gunstig antwoor-

dend; verhoorend,

c /

(J^rSX^. pers., haastige gang,

(
V j.y%r-L^. in 't oog loopend door roem en

eer; verheven; edel, edelgezind;

jok»^ ), de verhevene bij' uitnemendheid, d. i.

God; óJ<^A) ój^c, dienaar van den Verhevene,

mannel. eigenn. (z. doemadjid).

^ ., J5sJaISXX^ niadjikan, balav. (soend. pa-

madjikan), heer, meester,

chef. — [B.].

A rsürxjc
,

pers., wenkbrauw.

^JL-Ic^vJSüX^^j ^^^ iemand twisten, oi rede-

twisten.

// / o

d<J> \U5hA./0> beoorloging, vijandige hande-

ling straatroof.

^ \W:v^ plur. van ^j^.

{^^XjSX/C plur.

,/.A>.rSUo .

IS\^ 4
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^XaawVJSX/O, afrekening,

/.wvgVjs;:^^ plur. van
^

aÏA fsrr v^ plur. van wl:^uo

y y

aA v ^-^gn >o plur. van ^:su!

y y y o

2$ y^VjSïiIVi/0, samenstooten; strijden met

iemand; waardig en gepast

antwoorden; zitten, knie tegen knie, met

anderen, vóór den koning; verschijnen vóór

iemand; verkeering, vaardig en gepast ant-

woord.

y y

l^VlSX/O plur. van la:^^.

A Wi Fs;:r\ >fl . verkoop met verlies.

y y

lÜVsiiVO plur. van LLi^^.

y
y !>

iÜVrSü^/O? bewakend, bewarend; bewaker,

^
bewaarder.

van L-?)^sw.

/ y

w> \Vl5fcXy^ plur. van ^^^-^

y y !>

JuiiVjSX/^j fem. van lü':^^^ bewarend

vermogen, d. i. geheugen,

y y y o

aUU f^grw). bewaking, bewaring,

y :> y :>

/.t ^.iiiVjSiX^ ^
plur. van lüL^uo; voorts

^
garnizoen (de bewakenden).

<^-45\j55X^j dagvaarding.
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. / ^

/
j
V^^yx iO. katrol, om water te scheppen.

,\\js:x^ plur. van J^^,

, jvJSiX*^? onmogelijk, ongerijmd; vaneene

schuld overgedragen op een' ander,

die ze betalen moet; ^xic JIs\aS|, op wie

eene schuld overgedragen is.

. K/CUSÜX^ t>lur. van Ja^^.

X c ^

/
y y

f^JsjSiX^ plur. van U^^.

L^^SfcüV-^j minnend, liefhebbend; minnende

minnaar, vriend,

\fj y j

(_^ ^^s^n >fl bemind, geliefd.

C y ^

^^AlSüX^, fem. van l^=^^.

ii y y

<^Al5ïX^ en iü^^, liefde, toegenegenheid;

vriendschap.

J o y

^ )4A£SX^. bemind, geliefd; geliefde,

vrijer.

y ^ o y

<\J> yJS^/C, fem. van l-j^:^.^; X}j^^),

de beminde (stad) bij uitne-

mendheid, d. i. Madinah (waar zich het

graf van Moehammad bevindt).

y c ^

VlfK;r%. VI. noodig hebbend, behoeftig.

z

/ jv,AiSiV^O, schuldeischer , wiens vordering

door den schuldenaar overgedragen
'f

is op een* tinder, die ze betalen moet.

\M y c y

cXXjSi^/C, vertoornd; hevig in zijne drift.

yy c J

A* SjSiX^ en éjx^^, geëerbiedigd; heilig

onschendbaar,

y o :>

O^/W^XjS^VC, vergelijkend; tellend; opziener

over deprovisiên, die de maten

en gewichten enz. vergelijkt.

XijCrS^VCj machtig, groot, hebbende veel

f
volgelingen.

y c y

. js^'iLjS^/C , eew' /a^/ opleggend.

C, y y

^^^^AJSi\I5fc\X> 1 rfoor ^e/ee gordijn afgezonderd.

y o y

<.,^.J^:^l,XJSi:X^ y gesluierd, bedekt; ingeto-

gen; zedig, schaamachtig;

verhinderd om uit te gaan; blind.

> c y

\ èJSXJSX/C , verhinderd; onder voogdij of

curateel staand; pupil.

y c y

^JUiXlSX^f door het een of ander veront-

reinigd, daardoor verhinderd te

bidden.

c y

LÜJCX-SfcX/C? nieuws te voorschijn brengend;

uitvinder; verhaler.

i y y

LfU L^JSX^O 9 eene juiste voorstelling van de

hadilz hebbend {geloofwaarder)
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c :>

als verhaler der daden en gezegden van

Moeliammad ; aan de cUja-^ geloovend,

^^JULXiSX/C, verhalend, voorn, de daden

en gezegden van Moeliammad

ö^cXjShX^^ ^oor grenzen omschreven, af-

gezonderd, bepaald,

C^^cX-S^Vi^^j afgesneden; uiigelalen; on-

derdrukt, geêlideerd,

y c

L-J) ^JSX^-» krijgshaftig; krijgsrnan; met

plur. L«^^,l^w), voornaamste

plaats in een huis; bovenzaal; eetzaal; kabinet

van een' vorst; voorzittersplaats; plaats voor

den Imam in eene moskee, waar liij, het gelaat

naar Mekka gekeerd, de gebeden verricht.

\ ^SiX^ , ontworpen; van een geschrift

nauwkeurig
^
geschreven ; geredi-

gerd; uitgegeven.

ry

/% ylSiX^O, in vrede of wapenstilstand met

iemand zijnde; in de onthouding

zijnde,

i y :>

^15^^ 5 verboden; geheiligd; eerwaardig;

met plur. fj^-o, (^.j^-o en

c:-;U^^w^, de eerste maand der Arab., in

welke de oorlog verboden is; geheiligd

grondgebied van Makkah.

LIIJ wC ^^^^^n v^ plur. van ^j^^ .

^ c y

/KNi §\ 4JSiX^ , bewaakt, bewaard.

y J o y

<Xw 0s ySJ^^, fem. van ^^jj^^uo; bewaakte

plaats; plaats met hoofdplaats.

o ^

^*YA^:S^/C, weldoend, goeddoend; deugd-

zaam, braaf.

^ c y

cJS 5AW»IS;\^? benijd; met afgunst behandeld.

y c y

e/
d y y

y Ct y :i

, in beweging gezet.

«Xj5 ^JSiA^, fem. van CJj^^\ in de

gramm., van eene letter in be-

weging gezet, d. i. van een^ klinker voor-

zien; zoodanige letter.

c y c y

^£SfcX/C, verboden, ongeoorloofd; wat ver-

boden is.
cy
y y c y

^K^ ^JSiX/C , fem. van ^ •sn^ , servet.

IL f*gn V) enj^^^ , plaats van bijeenkomst

eener groote menigte; padaug

m., de vlakte, op welke het laatste oordeel

zal plaats hebben.

V j^,^^g;i, i>fl . in eere houdend, ontziend.

Ml y y

L/O? vertoornend, verdriet aandoend;

zeggend, wat een ander niet gaarne

hoort; berispend, beschaamd makend.

•

/ o

lXa^-SüXX)? werktuig om graan in te oogs-

y
ten; zeis, sikkel, oogstmes.
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\j^^

/ c •> 5) c /

^wA^JSAi/C, ^erf/^, eerbaar; onbesproken;
j i3 éAtsX^:» bewaakt, bewaard; aan H ge

door den echt verbonden; bewaakt.

(XX^OISa^X^, fem. van .^^,<: zwangere

jy

vrouw.

,j^JSêX/0 , teruggehouden ; verhinderd :

beperkt.

j
^/^JSL\^, (fts resultaat verkregen, ver-

worven, voortkomend; resultaai,

opbrengst; som, produkt.

c /

yOJSX^ . zuiver, onvermengd.

J,sÓJSX0<> woning, vaste verblijfplaats;

vereeniging; de aanwezigen; au-

thentieke acte, door getuigen geteekend; pro-

cesstuk,

l^y^NTX >fl. plaats, waar een reiziger stil

- houdt en zijne bagage aflaadt;

aanleg, toe(plaats; einde eener periode; punt

(zinteeken).

ft «J-* ''

i^w^n^v) en Xk^^, werktuig van ijzer of

hout, om lijnen of figuren op leder

I

in te persen; werktuig om te polijsten;
|

!

borstel.
\

C Q,ISfcVi/0 of -i^^, barrevoets zijnd, on- \

geschoeid.
j

JtiÜJSh:^/^, bewaarplaats, magazijn; por-

tcfeuille, \

MAL.-NEBERL. woordenboek, deel III.

heugen toevertrouwd, onthouden.

L_ o n ^**^:! >^. bevestigd, bewaarheid, bc-

krachtigd; zeker, vast; algemeen

bekend.

i_ ^ JAmTSaX.^^' bevestigend, bewaarheidend,

bekrachtigend.

y c ^

Ó>^SêX^ , hecht, duurzaam; bevestigend;

duidelijk, positief

y y c !>

<:Ji.*fjSMSi:V.^ , feni. van é^<\ luSs'^^\dsxz

duurzame overeenkomst.

y -y c y

^L|«^>vISi\i/0 1 plaats waar recht gesproken

wordt, rechtbank, gerechtshof;

m. jang 'adlïm, hoog gerechtshof

o y

KJSé^/0, het eene ondienst doen; laten

leggen; door laster benadeelen; be-

nadeeling door laster; onbruikbaar man;

onvruchtbaarheid.

\u y y

\jSX^f plaats, waar men halt houdt;

plaats, standplaats, post; ligging;

pada m. kadarnja kepada orang-2, naar

zijne positie in de maatschappij.

!> ^

KS^V/0> plwï*- van Jl5x<; de wervelbeende-

ren.

y ^

KjLlSiX^ {geoorloofd makend): tjïnabóêta.

^ y
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i\^S^y^f ^cci^ lofwaardig, hoog geprezen;

als eigenn., wordt het met ver-

scheiden namen tot andere namen samen-

gesteld, bv. iya>^ cV-«^^: ^x-L tX^r^u^c.

w u/ / ƒ>

^CcX-^JS;:V/0, Moehammad [den profeet)

betreffend; mochammedaansch:

Moehammedaan.

/\// ^ c y

-^
) w^SÜXX) phir. van^U:^-.

/ M^i-^i^j^/O , baarmoeder; met plur. J^li\^ ,

fluweel; zijden gordijn, door den

Sultan van Turkije jaarlijks voor de grootc

moskee naar Mekka gezonden.

^ c y

ij^ L,^ISiX/^ , geprezen (bijnaam van Moe-

hammad in de onderwereld^ T.).

A«JLs^^ > verzoeking , beproeving ; lijden ,

rampspoed, ellende.

/ o

jy^ , as van ecne hafrol.

^ o y

V^rSA/O:, leven, tijd van leven; plaats, ivaar

men leeft.

V jltscx vi
, gezicht (voorste deel van het hoofd) :

wangen (zetel der schaamte).

o y

( X x^-siLx v^ en Sx:s\^, weg, omweg; schuilplaats,

toevlucht.

ui ^ c

/J cXcSiV^ mahidiii, verb. van ^^,*^)^^'^

i^AJS;.^^. omringend, omvaltend; omtrek;

laArsA^M, de omringende bij nilne-

mendheid, d. i. God.

, NAlSirL/C^ eenjarig (van een kind); eene

schuld overdragend op een' ander,

die ze betalen moet.

c 5)

/ ->^JS^/C » doende leven; van God levendig

makend, uit den dood opwekkend;

-jjJt^ci^s^i wie den godsdienst doet leven

(mannel. eigenn.).

y 5>

\.is;x^> naam der havenstad Moka, Mokka,

Mocha of Mokha in Arabië; mal. verb.

is mcjëcha.

y y

u^SVrSA/C?
barensnood, bazensweeim.

y y !>

K^^,y^^\s^X/0 y aangesproken; in de gramm.

tweede persoon.

y ^

\
^v^ V^-^i^ w?. aansprekend; aanspreker, spre-

ker.

yy y !>

<^s—AJ v.Is;:k/0 en ^l^\^, tegcnstreving, weder-

spannigheid; tegendeel; afwijking

van den regel (ook in de gramm.).

c !>

w^is;:\/0 , nieuws meldend, te kennen gevend,

verwittigend.

/ c 5>

j vXlSiXy^» kiezend, nitzoekend.

c y Q y c ^

/.jVrbh. ^AlSiV/O, soort zijden stoffe van

Suratte.
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^^S^i^X0<, verkort, behwpf; coïnpendnim, c\Xs^iX^O , me>

uiltrekseL

/ ^^^sAAISi^/0 , ontnomen^ ontrukt, tveffge-

mo/feld.

I )g^A.AlSiX^> grijpen; snel naar zich toe

trekkend, ter greep ontnemend

en dan vluchtend.

> c ^

L^-QAXiS^V^ , verschillend.

met onvergankelijkheid begiftigd,

onvergankelijk, voortdurend,

. Y^AjSAvC, toevluchtsoord^ asijl.

c ;>

, vOAJSiX/0? oprecht y openhartig, waar;

oprechte enz, vriend.

Mj y !>

y
d y !>

(
X^^^ ^i en éi^^<, veel bedienden of vol-

gelingen hebbend,

y c y

^ ^^"^ ^ - uitgaan, uittrekken [ook met

een vijandig oogmerk] ; plaats van

uitgaan, uitgang, uitweg; sekreet.

r

E-

C y

t, QJSiVX> of ^^J^'^^f verborgen.

L^-^HS^^ 9 fi^^ht of lichter gemaakt, ver-

licht.

y w y ;f

*•
# .'-^

<Xd«,iÜSfck/0 9 fem. van ««jiAf^<5
; in de gramm.,

van eene letter van de tasjdtd (—

)

verlicht of beroofd, zonder tasjdïd, zoodanige

letter.

^ o y

%Ó éAs^iXj^y nedergedrukt; in de gramm.,

van een nomen in den genitief

gezet.

..
"^ '^ -^

^<Jj:^X^9 grond, die de plant 'LLè^, hel

voornaamsic voedsel der kameelen,

voortbrengt.

(ƒ
A^r-s^n.^. bevrijder, heiland.

y
y !>

l2ArS^/C, vermengend, verwarrend, verwik-

kelend.

C ^ èiArs^/^ j geschapen
,

geschapene.

y ;> o y

<K^ 4 A/<zi ^ en c:^liyL^U), feni. van j^i^
;

het staat in 't mal. ook soms,

evenals awak in plaats van het nom. pron.

pers. 1«., 2^. of 3^. pers.

/ ^ c y

\ju\3 ^Xsi^X/Cy plur. van ljj^<]

CL^M^J^^) , de geschapene

dingen.

y c y

/ jt^^cèiXyC en ^j^.^^^ j^^2^^.< , telkens

vijf, vijf aan vijf.

^ y y

(^ ^ 4JSA*<? j ?^ï levensgevaar verkeerend.

o y y

/ • t cA^r^iA/C J pers., />ei'ew , schudden, bewogen

worden.

w y

iX/Cf uitrekking; verlenging; met plur. d^i^^,

naam van het schrijftecken ~.

9^
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iXrC, maat voor drooge waren, V4 ^'»n de

(3)l\x> pltir. van J.^.

iXjsj^ \)iX/^> onder iemand een boek lezen;

studie.

/ y

u^ )cX/^> ^oör/ schoeisel van het volk, mei

>:^eer Aoog'e hakhen en door riemen

aan den voet bevestigd.

y y y !>

AyC 0^)C\< 9 volharding, voortzetting; voort-"^
during; toegevendheid.

y o

^^Ó^ piur. van ^lj^^^.

(^X/0, van een' slaaf vrijgelaten of vrij

wordend na den dood van zijn* heer;

op eene zekere wijze voorbereid, geschikt.

iX/^, z. niadat.

Z5cX./C, uitrekking, verlenging; zooveel inkt,

als ééns in de pen genomen wordt; naam

van liet sclirijfteelien —

.

iiX/^y lengte, uitgebreidheid, ruimte; tijd-

ruimte.

c /

r cX/0 , lof, lofrede.

' y

rpmmk

(X^ plur. van l:>-^<.

/ c

<^iJ5^cV/0j ^of, lofspraak, lofrede; aanbeveling.

y

y y

1SÓÖ\/^ pl^i*- van 4U.

y

/ /^\lX^ mederas, z. mendersah.

y c y

f jsjsi \cX^> gijmnasium, akademie, collegie.

c ^

( j^ \L\^f onderwijzend, ondet^wijzende;

^ onderwijzer (vgl. onder ^jIaawt,

T.), leeraar.

C y o

{^/^ , gedragen
, gebruikt , versleten ;

geoefend door praktijk of studie.

y o

^
(^/0 , veelvuldig boeken lezend; voorle-

zend; lector, professor.

CX^, boek, leerboek, schoolboek.

y y cy y c y

w 5)

0.i\^ of ^^cX^, wie een eisch doet; eischer

^ in rechten; wie zich iets aanmatigt.

w !> c y

A.D cX^ ? geroepen .

OCX^ medang, naam van een^ boom, die

goed timmerhout oplevert. — Soorten:

m. sïrai; m. tandoek; m, hoewaja; m,

selada; m. paoeh; m. p^ravy^as; m.

k^tanah; m. böêtoen; m. keladi; m.

sila^ z. sïla; zoo genoemd, omdat dat

mineraal, op de breuk, het voorkomen heeft

van houtvezels, zooals, die van het me-

dang-hout.
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X- C^ cX/O medok, batav. (: berlobang),

bv. van brood, dat hoUigheden

in zijn binnenste heeft, omdat het deeg te

sterk gerezen is (bai^oen), ook van iets

waar gaten in gedrukt zijn. — [H,]; vgl.

tj^dok en soend. k^dókan. —^ [T.].

L
,

_ J13l\^ > nauwgezet onderzoekend,

) tJcX^^ ^'^oht heen gericht, recht geleid;

wat bewezen is; betoog, bewijs.

c o

/.jLK^ plui'- van Sl)i^^.

/.tCX/O plur. van iL^.

^c\^ luedöè, misselijk.

y 5>

j^ i\/^, rond, cirkelvormig.

y y

^«JbcVo> ^^f^d.; madiuatoe 'iinabij {stad

van den profeet); Medina; madi-

uatoe 'ssalüm [stad des heils), Bagdad:

LJü js^), de slad bij uitnemendheid. Medina.

De Moehammedanen geven haar het epitheton

f^^)ÖsyO plur. van ^1<.
c*
y y y o

S S )cA^> herinnering y herdenking met el-

kander.

y !>

y^)iX/0 plur. van^J.

/o/
/^OC\/0^ plaats in den strot, ivaar de dieren

^^ gekeeld worden; plaats waar geslacht

of geofferd wordt, altaar; plaats; waar men

elkander afmaakt, slagveld; allerheiligste in

een' tempel.

c-^

J

OCX^» //e/i^eW, geslacht; wie een* baard

heeft op de plaats, waar de dieren

plegen gekeeld te worden,

'^ < /

(\rQ, van verspreide dingen hier en daar,

naar alle kanten (vgl. onder )jk^ .

y cX/0^ fiictnfielijk (ook in de gramm. van

een woord); ivoord van het mannelijk

geslacht; ^nannelijk zwaard, d. i. een

zwaard, wiens snede van staal, of dat door

geesten gemaakt is;^^*^), het masculinum

(gramm.); van een ongeluk groot, verschrik-

kelijk, denkivaardig,

uj y !>
'

Ó lX/^9 herinnerend, vermanend; mannelijk

makend; God verheerlijkend.

4 ó iX^ y vermeld, gemeld, medegedeeld,

y o y

^.,^^•^J5c^^? '^^^9 9 waarop iemand vertrekt;

handelwijze; systema; secte,

o y

( Cc\/^, 't hebben van cene zaaduitvloeiing,

hetzij doo!' kussen , aanraking of ver-

beelding; pollutie.

yO I. mar, z. j^.
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IL, soek. (jav. m^r, ï.), buikband van

goud of zilver.

y^ nier, een niet meer gebr. praefix, waar-

mede vroeger inz. namen van boomen

en planten gevormd worden, die eene zekere

overeenkomst met iets bcbbcn.

w y

^ L, voorbijgaan; over hei hoofd van iemand

heen trekken; door iels heen gaan; tot

iemand komen; doortocht, onafgebroken; reeks;

koers; in bet schaakspel schaak der koning-

in. — In ^t mal. ook nog schaak zetten de

koningin; uien^eiuar, de koningin schaak

zetten,

II., plur. van 'ij<.

, bitter; mirre.

> ) ^ plur. van ïT^.<.

/ y / o
'

<:XjSte\>) */Cj verkoop met winst; winnen,

winst doen met voordeel vcrkoo-

pen; handel drijven.

i)y/C, voorkomen; overzicht; hoofdinhoud.

L.-^ ) 'r^
]s\wr, van 1^.^

y 'J

^ / Jn ^^ nicratei, w. sum., een afgestorven

beweenen van ra tab, wordende de

klanken as, ap, ab (ap of ab wordt 6q in 1

men,, T.) enz. dikwijls ei of e verandeid

(N.); bier is een verwarring van uJjK en

L^)j (T.).

y y

-^i^Kx? plui'. van ^^^.

/ o

) y^? gewild y verlangd ^ wil, verlangen;

bedoeling.

(^ <5 <3 ) ^/0 mcradak, w. sum., vellen; om-

hakken; snoeien; nederslaan.—
[N.]; dit bad onder ^S\j moeten staan (T.).

y

Vy^ plur. van ï^o.

J'Xy
y y

NAAi) Y^ plur. van aJuw

c y

TS^ ^'<i vrouw.

w y

ei^Vj^ pi

'r-

X C-.^^'i^) ^yC ineraiigat, w. sum., een uit-

drukking in bet spel wanneer

men van een anders geld mede speelt. —

-K-/ knkD)v<> iMcraiigas, z. mg ring is.

y y y ^

^Ajó))yC^

ur. van ïjij^ •

:u] ^, spiegel.u:j

, iemand vóór den rechter dagen;

eene zaak vóór den rechter brengen;

eene klacht indienen.

y y

L3) ^> elleboog, ook als lengtemaat.LJU3)jX)
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^J-^

// / ^

<\>0)%./C? ivarncming; vreczc Gods,)j^

cXi\

//

^
) yO pllir. VtUl S3j<.

y /

\^;y^^oS y<i nifvahat (vuig.), slechls (z. Iia

nja).

c. jJA ) yO, '^y'^ö5 meerderjarig.

j^)^/C, verlangen y wenseh: voornemen,

-X- ^ ) yO meramoe, w. sum., houthakken;

pcramoe, een houthakker, — [N.];

(lil had onder J, moeien staan maar "'t Wdl).

niocst zoo dik mogelijk worden (T,).

S) y/0 meranej (1. maraniq, T.), w.

sam., druppelen, zooals men dit van

regen zegt; maka ajer niataiija meranej,

de tranen schoten hem uil de oogen,— [IN.]:

had onder cS'^j moeten staan (T.).

j
) |K ) ^XJ iiicrawal, w. sum., klein vaandel,

ten teeken der vorstelijke waar-

digheid. [N.].

''is'y

oyj) ^X) merawan, naam van ecn^ zout-

water-visch; naam van een^ boom.

y y y

)j^

-K- / A) >-^ merahaja (lees marahai/F.),

w. sum., zieh laten hooren; geluid

geven; in beweging komen,— [N.]: schreeu-

rven van een sijamang, hard schreeuwen of

hard roepen (T.); had heter oiider ^^)j

gepast.

-X L--^-^^ r^ merahah, w. sum., grijpen --^

samhar; in een aangename

rust zijn; siësta houden.— [iN.]; z. ra-

hap.

O ) ^/C plur. van ST^^.

^ o ^/C merbakau, naam van een' boom.

/ Co %/0 nicrbaja, smtr. van ma ra -baja.

-X- \j>\5 y^rO iiiarbot, hatav. (L^^^), de gees-

telijke, die op de bedoeg heeft

te slaan — [T.].

y o y

^ > y^ en ^u-o ^^.r<9 telkens vier, vier

aan vier.

t^^__Jl_> X) merbak (jav. mrcbock? vgl.

j.^.A>v«, T.), van den reuk van

iets inz. van een aangenamen zieh alom

verspreidend,

i^ ji_> yO niercboek, soort wilde duif,

A^ ^^ merbau, naam van een' boom —
metrosidcrus amboinensis —, mei goed

timmerhout en zwarte boonachtige vruch-

ten (gand().

^ c y

]y} A_> ^^ ,
gebonden, vast, dicht, solide;

marabout (soort van voor heilig

gehouden moehammedaansch priester); z.



^r^ LiU-
T^

X^ yO merbah (vgl. ^^^, T.), naam van

een* vogel.

^^g> yO iiierbaUaja, z. mara baj^.

'^'./O luerbikaiig, naam van een'

boom.

/

Ö y^, m* keer.

^UUyO (skr. amrela), meitadjïwa (vgl.

margadjïwa), naam van een Ic:

vend makend water in de verbalen. — [T.].

J^V' naam van een' boom.

wy !)

t^^^xO y< en L^jlx, samengeraugschikl.

\^/ y !>

O^-^ y^ ? sanienvangschikke7id.

<^-aJ> yO> ^rerfe van cene ladder; orde, rang,

trap, graad, waardigheid, ambt,

bediening, eerepost.

y y o :>

, ks^* yC , onvoorbereid; voor de vuist

gemaakt; geimproviseerd; Ism

moertadjal, in de gramra. nomen, dat oor-

spronkelijk tot niets anders gediend heeft,

dan om een* persoon te beteekenen.

y ^ ^

, LSk^* Y^9 improviserend; sja^ir m., im-

proviserend dichter.

\jj y o p

iXj> ^^9 terugstoolend, verwerpend; afvallige,

renegaat, apostaat.

^ y c :>

\J^J
,/C, aangenomen.

y Q D

. y^ V ^^, genoegen nemend, tevreden.

TT y ^
diy"

martel, — port. martelo — hamer.

C Ga>|0 w^ mertambak, naam van een'

boom.

t ^
..

W-) yO mertöèwa, minder goed in plaats

van mentoêwa (balav. uit 't jav., ï.).

y y o :>

/j*^-J> yC, verpand, verzet.

y c p

/ T-7 > ^/0 , een pand of waarborg aannemend;

pandhouder.

-X- / -i yO (skr. möërti), een gedrochlelijkc

en reusachtige gedaante aannemen

van goden en van bovennaluurlijke macbl

voorziene helden.— [T.].

/%>s.aV ^/0 nieratikeii en niemeratikeii —
wijz. van iiiemperbatikeu— ter

harte nemen; oplettend zijn op iets; onthouden.

yO, elk naar eene andere zijde loslaten,

^ met verhindering zich te vermengen,

zooals bv. God de zeeën van elkander

gescheiden heeft.

jV'^ yO nierdjali, naam van een' boom.

y o y

/ . 4y^ yC, rood koraal; halssnoer van koraal.

In ^t mal. gew. kralen van (rood)

koraal.

y y Qj y

<jLi VjSifc yO , nom. unit. van e;W^r' •
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c y

-2:^ yC, lerugkeer, vooru. lol God; ^sij/t

toevlucht nemen, terugkeer, plaats,

van terugkeer; plaats of persoon, tot wien

men zijn toevlucht neemt.

Ar^yö plur. van J.3V"

^/0 mertja eii moeitja (skr., T.), in

^ zwijm, in onmacht; bewusteloos, van

zich zeken [door wellust].

^^^ iiiertjoe, hoogst gedeelte, top, kruin

^ [van bergen, gebouwen, hel hoofd en

dergelijke]; torentje, wachltorenlje, uitkijk

op een ander gebouw (z. balai ni ad al en

bangoen-2).

^ \\/v^ ^/0 iiiertjali, singap., naam van

een* groolen boom, waarvan

masten, voor chin. jonken (wangkang)

kunnen gemaakt worden.

iaV o>'^ y^ mertjapada (in hik. en

poëzie) — skr. marl y a-pa d a

(plaats der stervelingen) — de aarde.

,^^>, y/Q luertjoeii, voetzoeker, klapper

(batav, en jav. m^rtjon, T.).

/ c /V». ^ ^ ^^

^s^ yO en ^As>^jo, herberg voor reizigers;

reis van één dag.

<XAw!:::fc.yö, z. J- v^-

c /

r-^""-^
, Gods genade en ontferming on-

dervindend (voorn, van een afge-

storvene); wie Gods genade en ontferming

ondervindt voorn, van een' afgestorvene);

afgestorvene, overledene. In 't mal. alleen

van groolen; m. s oei tan, de Sultan zaliger.

^^ , geoorloofd.Ü^'

y c y

(•i)c3 ^-^' pers., mannen, helden (^tJt^ ^\^

titel van een hikajat naar zijn

held, ï.)

5^ ^<.LXL::<3 ^/O merdang^ga, skr. en oud-jav.

mr^dangga, zeker in de

verhalen vaak vermeld muzijkinstrument,

jav. perdangga. — [T.].

(^ 3^ ^^ merdoek, z. k^rdak.

$\ó ^'^ iiierdöe (skr. mrgdoe), van een

geluid en ook wel van den smaak

zacht, liefelijk; iemand of iets met die

eigenschappen.

!> <j y

ó ^ó ^^' teruggegeven, verworpen, verstoo-

ten, uitgesloten.

Liis^JlbLi ^^ nierdaliëka (oud-jav. uit 1

skr. maharddlüka, een theo-

loog, heilige kortom iemand die van 't hier

namaalsche meer weet, dan een gewoon

mensch; weshalve hij groote voorrechten

geniet, geen heeredienst behoeft te doen

enz., ï.) en merdeka, urij (niet gebonden

door slavernij of eenige andere verhouding).

d^O y^ merdeka, z. nKrdahk^.



)r
158 ^•^r

y

A yC plur. van lj<.

5» c /

L-3#i \ y^* voorsien van hetgeen lot het

leven noodig is; gelukkig,

l,_JLw ^/0 mersik, van geluiden schel,

scherp, schril, doordriiigend.

jww ^f^9
^o^ ^^^^' ander gezonden, voorn, metvw Y

eene boodschap; afgezant, apostel

y y o ^

JlLw ^X), fem. van J^l^, ook: imf; niet

plur. (JawL*, halsband, tot op de

borst nederhangend.

kw yC » zendend, afvaardigend [een' gezant

'^
of iets anders]; zender, afzender.

.^ iiiersC^dJi, naam van. een zout-

water-visch.

cXw v^? geleidend; geestelijke geleider.

o y

%0 v^> ziekte, ongesteldheid; kwaad, gebrek

physiek of moreel; m. pgrandjï

(europesche ziekte), venusziekte, syphilis,

sVao y^> welbehagen.

!> c y

L J 4^ yc.gcwenscht, verlangd; wenschelijk,

achtenswaardig ; voortreffelijk.

^/ 5vD yO marocng-g*ai (uit 't ïamil),

men.,: kelor; vgl. r^moeng-

gi.-[T.].

LjLi 5^ en t>i;.

^^
elleboog , ook als

lengtemaat.

^^ roorf.

I., merall merang, hoogrood, vuur-

*IL, batav. (jav., T.), stroo, stoppels.—

^Jf'

G. iti y*ö ^ verheven, opgeheven; in de gramm.,

^^ van een woord: eene diamm (—

)

boven de laatste letter hebben, d. i. in

den nominatief of den aoristus indicativi

geplaatst; zoodanig woord.

^dJvJ?^/0 (jav. marmata, skr. man-

malha), de liefde: god.— [T.].

./C merapati (skr. lAiarjapatI, T.) en

p^rapati, huisduif; m. sekawan

[eene vlucht duiven), randvcrsicrsel van eene

vlag, van verschillende kleuren, gelijkende

op een' troep vliegende duiven (z. ook onder

sïreb, T.).

i^vJj y/C merpajaiig, naam van een boom;

de vrucht; z. onder kgmbang.

X >AJ y^ marapalam, men. (uitlTamil),:

\ Qmp^lam. — [T.].

i^^ 4* ^ mcrpijcsing, naam vaneen' boom.

^. / -] 43 yO marapöêlai (Tamil m ar a pp i-

lai), men., r= m^mpQlai maar

mannelijk; z. anak dara.— [T.].

..^ §J ^/^ merpöjaii, naam van een* boom,

welks hout voor ggrang dient, en

welks vruchten en spruitjes gegeten worden.
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( mJ<j<3 yO inei'pïtis, naaui vau ceu' boom,

die goed nieubelhoul oplevert.

j^f\M*\3 y^ nierpïsang, naam van een* boom.

L _*i wO merak (ja v., T.), pauw.

i^ S yrO merek (in de taal der geneesliee-

ren) == s^rak.

CX? yO, slaapstede, bed; graf, yraflombe.

K,^^^^ %-^ 1 samengesteld, gemengd; van ge-

mengd ras, gekruisd in dien zin;

mesties; van dieren bastaard; in de gramni.

samenstelling; ^^r< /*?• soesden a n jang

bertjampoer.

^ 9lÓ yO merköèbaujf, naam van een'

boom.

(sembir); van den grond aan de cene zijde

zacht af, aan de andere zijde ev^nzoo

oploopend, zonder dal er een rand Ie be-

speuren is.

.*Ó êJ ^/0 mcrlökaii, naam vau een^ boom,

welks bladeren als zuur in spijzen

gebruikt worden.

mcrkieli, naam Aan een' boom.

merkïëlai, naam van een* boom.^^iVj/ome

A^ ^/0 markah (zelden) — pori. ma r ca—
merk,

iJiS y^ I- marga en merga (skr. mr^ga),

wild dier; m. satwa, het wild

gedierte.

^11., margadjïwa (skr.), naam van een

levendmakend water in de veibalen (vgl.

onder m^rta). — [T.].

•

]
yo meral, naam van een boom van geen

bekend gebruik.

ii.J yo merlaiig, van borden, sebolels,c^
kommen en dergelijke zonder rand

c^^^ ^/«0 merliliii, naam van een* boom,

alleen voor brandhout. De asch

lieelt eene jeukende eigenschap.

è.-4oO yC merlimaii, naam van een' boom,

met fraai geaderd hout, onder

anderen goed voor wandelstokken.

X- >* yO mcrcm, batav. (jav., T.), de oogen

luiken of dicht hebben.— [B.].

y o y

marmer.^/0 yO,

\^^^i yO meranti, naam van een' boom.

(j^^ ^/0 mariiitoe, z. onder merïjan.

•X- 1 JlJo ^^ merantak (lees marantow,

ï.), w. sum., klanknb., bet

geluid of het zingen van den k(?titïran. —
[N.].

^i^^^JlJo yO mcreiitek, batav., slecht licht

geven, niet goed vlammen; sche-

meren van lamplicht. — [B.].

(\S yO I., meraiida ticwa, een hoogen ouder-

dom bereiken, lot aan zijne oude

dagen; m. tèöwa, m(^ranting aoer, takan



4/"/*V
140 SJf.^

mi^udapat akoe, al wordt gij nog zoo

oiïd en al verdort gij als een bamboes,

zult gij mij immers toch niet krijgen, zegt

of denkt eeue vrouw van een' minnaar,

die haar niet aanstaat.

11.,: beranda. — [P.].

zooveel als in huis sf^ien of ook vaneen

vogel die in zijn n it sterft (vgl. O-^^j,

[N.].T.^

raeroema. — [N.].

!) c /

u^jix"
, Z. ^i^

.

o /

^ ^, soort glinsterende witte hei

^^ -O lueroewa, w. sum., kooken, op-

^
borrelen. -^\. z. ^^j (T.).

\^^ ^ yO meroïbi, gevest ecncr kris van

massief goud of met goudblik over-

trokken.

S'

25> y<>' ^^^^^ ^^ ^aj^'
eergevoel, fatsoen;

menschelijkheid, welwillendheid.

/ o

^^x
, stokje, om de oogzalf op de oogleden

te smeeren; as van eene katrol; bit

van een paard.

\t> #i v^ nierödong, naam van een berg-^Ojj^
achtig eiland onder Riouw.

:> !>

) ^ r^ plur. van iyo .

-H- 1^>^^ #) vO merosot, batav. (jav. pièsèd,

'ï.), uitglijden. — [B.]; z. ro-

sot (T.).

¥c\^0\ ^ meroema, w. sum., ziek zijn

van verdriet; een slepende ziekte;

teleurstelling; men zegt ook matl meroema,

^. vJ5 |k ^/0 maröêlioem, w. sum., opperste,

\ chef, superieure; m. b^sar am-

pat balé, oppertste van de vier chefs der

bale's. ~[S.].

• p^yO, z- onder sengg^goet.^

25 yiO I. merall, bevallig voor het oog.

IL, z. ^jlo II.

^ ^ merek, plaats aan het lichaam, waar

een dier gekeeld wordt, keel; oërat m.,

de twee keeladeren, die bij het slachten

van een dier moeten doorgesneden worden,

daar anders het vleesch van dat dier

verboden (haram) is.

/.i ilA y/^y verbonden, verpand; afhankelijk

(ook in de gramni. van een woord).

l^A^ ^ , vrees of verdacht verwekkend; eene

"^ misdaad begaan hebbend; een slechten

dunk hebbend; verdenkend.

(J_Crs^^> ^ merêdjek, het land in de golf

van Garpenteria.

^ yO meritja {id^tw) ,
peper (eigentl. jav..

Ü^

T.).

.^, Mars (de planeet).

JtJ y«, willend, strevend; leerling, discipel.
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^ ^uJ yO merijaiig, l^alav. (soend. moeri-

jang. T.), koortsachtig zijn,— [B.].

•¥: i^;;^-ib y^ merêngot, batav. (jav. mare-

iigoet, T.), zuur zien. — [B.];

z. söêngoet,

^/ >^-^ ^^' meiangas-meiingis, batav.

(jav. prii^is, T.), willen hui'

len^ pruilen, kniesooren. — [B.].

-)^(,_JL^ yc merijap, balav., hel haar los

laten hangen.— [B.].

(^j^>o ^/0 marêka, lieden; m. ïtoe (Ci^^-*

ci^j of, als één woord u:^4^^'<)>

rf^'e lieden.

>^^ ^^ . Maria.

>r^ yC merjam, gro/ geschut, kanon.

,o yC merijan, koet, = potang; m. loc

of marintoe, gisteren.— [T.].

^ 4.*> yO marijau, eene mijn. — [M.].

^ ^ 4^) ^/C (rèwan, men., = rawan, T.),

mereiwan, feest vieren, vrolijk

zijn. — [N.].

UJ

<^1> yO marijoh, z. batoe-2 (I bl. 180 linker

colom).

fLx-J yC merêenj, vermagerend; staat veelal

versterkend na köëroes.

<X^ \\ l/O, AiJ^ «öfw iemand een stuk grond

en zand geven, om *t recht te hebben

op een bepaald gedeelte van den oogst.

y y

y y

f ^^^ yC, innig verbonden (in mal. brieven),

bv. moerakkab m,, z. l^S^^.

o

4 *yO, gfe/^, zolskop; zekere drank int gierst

(of gerst) bereid.

y o

, bittere amandel.

\\^0 LrO y fluit; lofgezang, psalm.

V <j y

i %^ *yC? A^^^» gezang, kerkgezang, psalm.

y y

.^.jv^ yO plur. van ^^^^^ .

w / ^

IK *yO, verbonden, vereenigd.

y

y

cX-> *w^ ? bijvoeging, aanwas.

I >NK/0 mas, z. ^mas;m. pasir= m.óêrai;

m. perada, klatergoud; m. s^mata-2

soetji, gelouterd goud; m. k^randjang,

fijn goud van 24 karaat; m. kïpal, gouderts,

klompgoud; m. öèroeng, bismuth, markasiet

(z, cêroeng II), platina op de Z.O. kust van

Borneo; m. toi^kang, goud met koper

vermengd; sepoeh m., vergulden; m. gffi-

noeng, mijn waarde. — [B.].

UI y

( W4v*0 >
(j^ijy^j^ en -*Ljuj..^, aanraken; iemand

treffen, door van eene ongelukkige

gebeurtenis te spreken; aanraking.
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^.JL^Vaw^ , trachlen iemand voorbij Ie hopen,
«

om het hardst hopen; wedijveren,

y y
-5 ^ ^

\Va^/0 plur. van ï^^^.

j
\ y "^ " ^

y y y ^

i5cXCiVAy./0, //e//?ew; bijstand. In 't mal.

inz..: geschenk, bij wijze van hulp,

ter gelegenheid eener feestviering wegens

eene heugelijke oi' treurige geheurtenis

zooals hv. een huwelijk, een gehoorte, een

sterfgeval en dergelijke (z. solok).

y !>

.iVxw^ , reizend: reiziger: vreemdeling, gasL

Jy
y y r>

Z5V3 Vaw^X> » opdragen aan iemand de zorg voor

een^ palmtuin of wijngaard, tegen

een gedeelte van de opbrengst; overeenkomst

van boomkweeking.

y
/5 c /

iLJ\*Asj^^ en i-iL.^, vraagstuk; memas-

alahken, iot een vraagstuk maken,

als vraagstuk opperen.

yy y 5>

Ö ^Vaw^v^^^^w^^w-^^^ samenspreken gedu-

rende den nacht,

y y

w y ^

O/v.AAisA»/0 ^ veroorzakend, de oorzaak te weeg

brenge^id; l-jUwj ï ) L-^^w< , de oor-

^a/ce/i vefoorzakende; de oorzaak der oorzaken

[d. i. God].

y o y
x- o • • o x*

-i.j^^^^/0 en <iXa>^ <iju>^ , telkens zeven : zeven

;> c y

(^ <5 éu\A\J^/C, voorgekomen (in lijd) door, d. i.

/a/er dan, een ander.

[^^^^y^/Ms/O mesti (zelden), niet door den schrij-

ver ingevuld. — ^fhatav., snoeten,

verpligt zijn ('t jav. amesti of pesti, T.).

i y o :>

^\jCw./0, alleen, uitstekend: de bovenhand

^
hebbend.

(^ ^ü'Vaaaj^ moestapa, verh. van ^aSom^w^

(als eigenn.).

,* w/o\JU^J^ j ^i(^^^ stellend onder en genietend

^
de bescherming van iemand; wie

de bescherming van iemand geniet.

% y o !>

U&Vx.w./ö. waardig; geschikt.

y y Q> !>

y y
>»> o x-

Iur. van L1Um>.

^aJCau^ . verborgen.

JvJm^/<>' -^^^^ verbergend.

-J^ILjCa^a^ ? uitgezonderd ; m. m i nh a? ,

waarvan iets uitgezonderd is.

y y c ^

\^ ;Us:\.AAWWy^ 5 verhoord, gunstig aangehoord

(achter recepten: prohatum,
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T.) aangenaam; memoestadjabken, ver-

hoord enz. doen zijn; m. tïtali radjgi, de

hevelen van den vorst bijval doen vinden.

/ c ;>

^IS^AA^A^;I , (rekkend, wegnemend; huurder.

/ / / c 5>

<Kjs^ \.JSi\.XA\^»/s^ , van eene vrouw bloedvloei-

ing hebbend na de maand-
«

stonden; zoodanige vrouw.

<
^ ^^^j^n V i^ii iO

, beminnend; goedvindend;

kiezend; liever hebbend, liever

doend.

^ o ^^^tlx^jlV) en ^r^uw^, waardig; verdie-

nende; rechthebbende op iets;

waardige.

, KArs^AA^Jw^ , 07imogelijk, onbestaanbaar;

onwaarschijn lijk , ongerijmd.

/ -^ cA-Xajul/0 , gewenscht; geroepen.

-X- c3 yww*^0 moestardi, hatav., mostaard.—

c3) UXw^. vermeerderd.

y y c !>

VjIOJCaiuc/^^ geraadpleegde; raadsman.

Ui y o ^

lX^Xa^/0, gereed, bereid, klaar; geschikt,

in orde.

L^^^lXas^^j gebruikt; aangenomen; gebrui-

kelijk.

c / c ^

A-*<..50U\*.X) . gebruikend.

-.A.5lXw*/0 , ^e /een vragend of ontvangend.J
c 5 ^aXaw^ en J^ijuj^, ondergedompeld;

zich uitsluitend; van iets mees-

jt

ter makend; absoluut; volmaakt,

Ü-AAUw/0 , vast verblijf houdend; wonend.

JiAAwy.X), vast verblijf.

, KÜaaaj^/^, afzonderlijk, uitdrukkelijk; be-

paald; onvoorwaardelijk; onafhan-

kelijk; zelfstandig; op zich zelven staand.

/(J')

I, toekomstig; in de gramm. toe-

komstige tijd; vóórgedeelte, vóór-

zijde. "<

>AnA,w»X), recht; opgericht;

^
^

trouw; oprecht; óra'

nieuws aanbrengend :

J-lal^y, titel van een

j

anecdolenboek.

VjCC^gii/0, ^c leen gevraagd.

n^^, 7'ec/i/; opgericht; behoorlijk; ge-

opreclit; óran; jft% moes-

takim, iemand waarop men zich verlaten

kan; ISoet almoestakim, eene zee in den

derden hemel, waarin de lijdgenooten

van Noach gestraft worden; ^aüjL^ILL^,

z. onder L K-o.

^^^^k^^ verborgen.



<^JwvXaww^» fem. van jCL^, verborgene

zaak,

^<XmKO (^A(W^iX) f trotfw; die hare ie korle haren

door valsch haar verlengt, iels

dat door Moel.iammad vervloelvt is.

/wi^ 4A\^/C, verblijf houdend; opgezetene.

L^^^AMi^/O, «W^^ nemetid.

) 4AAw^/0 mastöêli, ^jtjW^w garen.

^y c ;?

/ C iLK/^^/C, gelijk gemaakt, gelijk; in de

gramm., van een nomen generis

communis.

i^ S^jl'Zjj^j^ moestika (verb. van 't skr.

sphatika, T.) en m^stïlSl,

steenachtige substantie, in levende wezens,

vruchten en planten, groeiende.

2^KJiMK/0 mastïkam — verb. europ.:

lXsSXam^/C, ook wel s^\mj^, gebouw voor

godsvereering f bedehuis; moskee;

almasdjidoe Iharam (de heilige tempel),

de moskee van Makkah; z. ook onder

144 'ijb^^

y y

\jSi\AM»/0 pliir. van ^.^.

/ c y

-^IrSüXw^ fem. van ^w>-<t.

y Q y

^^"^ AJLL^. den spot drijven.

y y o ,

4?^s).

o y

y
.\)iXsiX>M^y^> dual. van t^w^; ^^)i3^wj^),

de (wee tempels bij uitne-

mendheid, d. z. die van MakkaTi en Ma-

dinaTi»

y y o y

IS >S^\.ANJL^, spot, bespotting; kortewijl;

maskerade; voorwerp van spot,

y c y
^ c X- ^ o ^

telkens

:^(?5, -265 aan zes.

) y»w*/C mesera (skr. m i era, T.), innig

vermengd, bv. zout met eenige spijs;

suiker met water enz.; chemisch vermengd:

s^rap m., z. s^rap.

¥: |K ^*ww/0 miseröê, balav., me/ gouddraad

doorweven ginggang. — [B.]; ba-

djoe m., buis van zijde, met wat gouddraad

er tusschen in geweven, — [II.].

^ y y

i yW*/0, blijdschap; vrolijkheid,

:> c y

\ m yW^f blijde: tevreden: vrolijk,

^ o y

CJ^ wVUwXJ, gestolen, geroofd.

^WjajlX) niestar, verb. van ï^fx^^,

y y c y -

,

S ^i2.4\j^/C en i.ta/^^, liniaal; plankje, waar-

over evenwijdige draden gespannen,



^ jUum^ 145 cA^-^

of waarop evenwijdige lijnen ingesneden

zijn y om geheele pagina's in ééns te liniëren

{linieerplankje),

i Cy^JLjjs^^/C (?), z. onder lolok.

!> Q y

\ èiS/W**/^ > geschreven, beschreven, geschetst,

^^^Sü^^^ mesak, naam van een' zoutwaler-

visch.

]oiSU/^/C, Makate, Maskat of Muskat (een

groot rijk in Oost-Arabic); z. dödol

en balwa.

LLAM^^ meski, sp. masqué (port. mas que,

T.), alhoewel, ofschoon; al is het,

c

^j><5vA^A^ I. nieskat,: Lu
-- c -^

IL, z. boskat.

yy c /

<^JL3sAww/C? armoede, ellende.

c /

^i*a7vw^ ^^ (j-t^^^^^9 ^^^9 behoeftig.

y c ;>

^^A^^y^, van den prijs voor eene' op een'

^ bepaalden tijd te leveren waar vooruit-

betaald; m. 'alaihi, aan wien vooruitbetaald

is; m. fïhi, waarvoor vooruitbetaald is.

^^Aam*/0 I., verb. europ., mouseline (netel-

^ -"
doek).

II., recht geloovig; speciaal in de mah.

godsdienst geloovend; 7'echt geloovige enz,;

muzelman,

MAL.-NEDERL. WOORDENBOEK. DEEL III.

^>Aw^ mesoeni, batav., vuil van kleereti,

die iemand aanheeft, vuil van zijn

corpus (Sair Böêroeng, vs. 38 v. d. p^latok

b^sï: roepanja m^soem bagej terasi,

T). -[H.].
y Q !>

«.^lww^ 9 gehoord,

Zj y ;>

/-«4«i\A.^? genaamd; getiteld; vastgesteld;

benoemd; genaamde enz,

"^ /*>Mk^ moesena, batav. (jav.: verdwijnen),

vernield; vergaan, — [B.].

UI 5

/K/W«^» bejaard; bejaarde enz.

y

\Waww/0 mesoewara, tijdstip voor eene

handeling, door tooverkunsten uit-

gevorscht,

^ y

_.4.^w^» wat op iets gesmeerd wordt,

^*^ smeersel; zalf; servet.

y c

\ 4A\^/0 en ïjy^^ lederen kussen.

y
M^ y y

C. éAWWvO, drank.

^ c y

A^Aj^/C, gevraagd,

/ C ^A^/0 mesoewi, naam van een' boom,

welks welriekende bast (cortex

onineus) voor reukwerk en in de geneeskunde

gebruikt wordt.

. k^yW*i/0, e/fen gemaakt, effen; gemakkelijk

gemaakt, gemakkelijk.

10
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i -wgw*^ mesijoe (zelden) l^ salpeter (men.

garam m., T.) 2°; buskruid (men.,

T.).

X
' 0^%j<Mt^ > zacht, glad; kaal; met plur. ^b^.^!*v<,,

^^
gezalfd; ^^x^), de gezalfde bij

uitnemendheid, Christus; de Messias; alma-

sihoe 'Idadjal, de antichrist.

. '^riJLAJUL^, christelijk; christen (te Singa-

jfoevdi protestant , terwijl ^L^
op de catholiekcn wordt toegepast; het

woord schijnt een uitvinding der zendelin-

gen te zijn, T.).

/

AJ<sSU<^f|^s^ feï^^- van ^jsxk^^.

y,,,KM^ mesira, naam van een' boom.

/ MsM^^t^ en ^^yw^,io, z. (j^^.

/ y

aCiUMn^ plur. van (_üa^.

•J^ \^><5C/wW<^ mesiglt, batav. en jav. uit-

spraak van ty^^v*^^ . — [B.].

A^\JL/C plur. van «u>t.

-y

y y y

2$ \Lggw^5 gedeelte van een^ akker, met een'

schepel} volgens anderen, met V4

schepel, graan bezaaidbaar,

y y

CJ \Ui^ plur. van jyU .

y y !>

LlS \wuU/ö, gemeenschappelijk; weder-

zijdsch.

y ^

Ci5 \vAwO, deelnemend, deelhebbend; deel-

^
nemer, deelgenoot, actiehouder.

y y y !>

<Xj5 \viU/0, genootschap^, maatschappij, ver-

eeniging; deelgenootschap, gemeen-

schap.

\ #\VawC > raadgevend; raadgever; raad.

y y y ;>

IS \ 0\jlts^ , raadpleging; beraadslaging.

y y

cXAV-^CwC plur. van j.^^.

/
/ ^

cAibwww^? ziend, beschouwend, tegenwoordig.

y
yy y ^

iJCXA wi^/C> tegenwoordigheid; beschouwing;

bespiegeling.

y y y p

fj 4Jb\j^^ y overeenkomst bij de maand;

maandelijksch loon. — De mal.

gebruiken ook wel moes ara, met de bet,

periodiek doon, soldij, tractement; rantsoen.

y y

a^vJL^ plur. van ^.
/ !>

dt,,^/^AwO? geassimileerd; twijfelachtig, duis-

ter, dubbelzinnig,

y o ^

( C JCawO 5 koopend; kooper, klant; verkooper;

Jupiter (de planeet).

y y c *>

LL5^ JCawC> gemeenschappelijk; gemeen-

schappelijke zaak.
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^JLS wCawO' tot deelgenoot gemaakt; deel-

^
genoot.

i^,_^Jl.JCOis^ , in de gramm., van een woord

afgeleid; afgeleid woord.

óiX^t^y versterkt.

y Zi y ^

Sci CVwy^ J fem. van JJs^; in de gramm.,

van eene letter van het teeken

sjadd (—) voorzien; op die wijs versterkte

letter.

y c y

L -3 ylw^) p/aa/5 o/* iijd, waar men drinkt

of drenkt; zeden, gebruiken, ge-

woonte; natuur, natuurlijke gesteldheid.

^ ^ yji^u/C , uitstekend, verheven; uitzwellend;

^
• verheven plaats, verhevenheid.

ii y y

^\-3 Y^w^j fem. van (^j.^, een bijnaam

der stad Mekka (ii./iul) ^).

• /,
-'C/-' > c •

L ^ 4ajU/0, O)"*^ 60 j^. Oosten; Levant,

^ Oriënt.

LlS ywO^j ÖÖW Gorf medegenooten toekennend,

^ vele Goden vereerend; polytheïst,

afgodendienaar.

L/

o

wuU/O > «öfn i'e/en gemeen; in de gramm ,i yW»/Oj

van een woord meer dan, één be-

teekenis hebbend; woord van meer dan ééi

beteekenis.

^ o y

C. A yCwC , ^oor^ jstjrfe?* ^/o/Te van Surate.

y c y

JCCO^ en^^&/i^^, plaats, aan godsdienstige

ceremoniën toegewijd; plaats, waar

men offert; ceremoniën, gedurende de bede-

vaart naar Mecca.

/ KJlawCj ^i(^h bezig houden met iets.

:> o y

\ ^AawO, bezig gehouden door iets af-

getrokken; bezorgd.

c y

I HxL/C., schrijfvoorbeeld, nabootsing er

van; oefeningsopstel.

C y y

A_Ji,Cvo^ , van eene zaak /w^/tgf ^i/w, moeielijk;

ongemak, moeielijkheid.

c c ^

C.i3vw^j pers., muskus.

K^s^vU^^ moeielijk, ingewikkeld ^ duister;

ada kïta m. akan hal . , , , het

^^ t^oor mi; eewe moeielijkheid ter zake

van .... (bv. van uwe ongesteldheid).—
uit welk voorbeeld blijkt, dat het Riowsche

onder de invloed staat der brabbeltaal;

V. d. W. heeft in een zijne brieven aan mij

dat zelf bekend en liep niet, 'als Klinkert,

met 't Rijowsche weg (T.).

y c !>

\-LXawC> z. ui-^J.

y W



I

^ C /

J
4-*|wUN/C, bevat, vervat omvat, gemeen ,

algemeen.

ï \ ^A^i^C, raadgeving, raad; raadvraging,

beraadslaging.

l vj a^iU/C , ontsteld, ontroerd; ongesteld.

^ y

^ 4X0^ en /»jj^« , ongelukkig (ongeluk

brengend) , onheilspellend, heilloos;

ongelukkig (ongeluk hebbend).

^ c y

yC6 ^MN>3 masjfthoer, verb. van ^^^ .

y c y

(J^22yw»X , />/aa/5 vaw vereeniging; plaats, waar

een martelaar geleden heeft; graf van

een* martelaar of heilige.

c3 %^X«U/0, door getuigenis verklaard, ge-

staafd, bevestigd.

r> o y

\, vermaard, beroemd; ruchtbaar,

148 {^^^*^L^

bekend.

/ /

^aXmm^? '^ih welbehagen.

y
y :> Q y

^^JSiXK^i^^ plur. van ^.
y y Q y

Ays^TiJLAj^jifl en ^i^yJL'C plur. van ^^
y ^ c /

^\^b^^x^^ plur. van ^j^.

is:^i>A-.>W?/^ pïur. van jd^.

y y y !>

^^xüta. vAC2#^ 1 vereeniging, gezelschap.

y y

ur. van c^:sua<.L-jiis.vA^^ pi

y y

\ó\j^^ plur. van .Jk^,<.

y y

i ^ yjk^^ plur. van l-j^.

/ y

50 iIaO/O plur. van ^^^*^.

/^ /

^ j V jL/^v) plur. van X^Ls^.

/ /

^#)\j^.^ plur. van Xxua^.

iJ ^^\/sDyCy huwelijksverwantschap door de

vrouw, aanhuwelijking , zwager-

schap.

y !>

\^^^00\,^ysj^OyO pluï*. van Ixxo^.

/ c

Vj.jl/^^. /am/?, lantaarn.

fc^j^Ct/Of gaaf; volmaakt; gezond; in de

^ gramm,, van den pluralis rechtmatig;

regelmatige pluralis.

y%r\„A^/^. verbeterd, geverifieerd.

t
\/^, verbeterend.

y o

het boek bij uitnemendheid, d.

i. de*kor5n.
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\CX>0«^^ plcidts, van waar men terugkomt;

uitslag, uitkomst, resultaat, gevolg,

oorsprong; in de gramm. nomen verbi, nomen

actionis; cX^iaS óSlo ^, nomen verbi in den

accusatief, ter versterking van het verbum

van denzelfden wortel, bv. Uvm cL>UbUJ),
r'

die welke vooruitgaan door vooruit te gaan.

/ C \ c\a^2X 9 in de gramm. het nomen

'^
verbi ( ,iXia<) betreffend.

Jj^CU^ y g^^oote stad; de hoofdstad van Egypte,

Egypte.

y o

^j^^
c /

, helft van een distichon (c:^);

versregel.

) , uitgaaf; vertering.

L ^ ê\ yO^, zuiver; onvermengd; in de

gramm., van een woord ver-

buigbaar; besteed; uitgegeven.

^é/^

C5*

, egyptisch, van Cairo; Egyptenaar,

iemand van Cairo.

^ y <j !>

p;k>jl^>o , verkozen, uitgelezen, uitverkoren:

mannelijke eigenn., een der namen

van Moehammad, en ook van ^Allj.

y y o :>

oJ^A^-^ »
mastik,

yij y !>

JLJ^^ , verminderd, verkleind.

y o ^ y

•^
) \ %JfU^^ plur. van y^ .

Mi y ^

/ —Xa^-^ 9 biddend.

y
w y y

^^^K/^ö^9 dekkleed, waarop de gebeden ver-

richt worden.

y y c y

A ^""sn A JL/^ V)
, oorzaak eener goede gesteldheid,

oorzaak van het slagen; middel,

voordeel; zaak, bezigheid.

y !)

voor/ AaO.^j bidplaats onder vrijen hemel,

openbare gebeden.

y Q ^

[^^^ysj^jo^^ , hard, vast, solide.

y y c o

/X_*^^>^^ en Uu.*a*, fem. van ^^:^^b>^^Lo\

ook in de gramm., van alle let-

'J'- (' uters, behalve

harde letter.

Mi y !>

\^ q^Sj^^ > samensteller, opsteller, vervaar-

^ diger; schrijver (van een boek);

componist.

y !>

<^-A-iAA^^2^ , toeval, lotgeval, ongeval, onge-

luk, kwaad; neerslachtigheid.

^ y y
^ ^

ivA^d/C plur. van Ij^.

y y y ^

ds^ \V.A^d/0 J
het drijven van handel met het

geld of voor rekening van een'

ander, tegen een gedeelte van de winst,

y y yy
^ d iVa^^Oj gelijkend zijn.

y y !>

L ÓC^V^^ . verdubbeld, dubbel,
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y p

(^ h\m^^l^* verbonden, bijgevoegd; adoptief;

van kinderen onecht; in de granini.,

van een woord dienende tot complement van

een ander; verbondene enz.; onecht kind;

complement; almoedlaf ilaihi, in de gramm.:

wat een complement-ontvangt.

A^JKaaü/^ plur. van ^xi.

;> o y

k^ tL/J<^OL/C , vast, bevestigd, hecht; correct.

/ ii y :>

Aj> yh>CL/0 , met boomwol gewalleerd gewaad

of slaaprok.

25 ^J^iÓ^Oy schade, nadeel; smaad.

y c !>

A^JLaÓ/^9 van vleesch, dat men kauwt

stukje, beet, stuk, brokstuk.

y c ;>

,,^^,j*^2j^, verborgen, stilzwijgend bedoeld;

in de gramm. : pronomen—; plaats,

waar iets verborgen wordt.

!> <j y

*% 4.4wS^>^> toegevoegd y verbonden; opge-

hoopt.

y ^ c y

<K,^é^4>j»^2yO , fem. van -^A.i^ ; ook in de

gramm., van eene letter, van

den klinker dlamm (A) voorzien — , zoo-

danige letter.

p cy

/j ^^^Js^/C , inhoud, stof [ook van een

geschrift]; gewaarborgd) m. 'an-

hoe, voor wien iemand borg gezegd heeft;

J

m. lahoe, aan wien men borg gezegd heeft;

m. fihi, ivaarvoor men borg gezegd heeft.

y y

j^^\vl^^ plur. van ^lb^.

/ y p

L Q,„>Vv^w). overeenstemmend (ook in de

gramm., van een vierletterig ver-

bum, waarvan de eerste en tweede radicaal

gelijk zijn aan de derde en vierde, zooals

bv. JvJj); zoodanig vierletterig verbum.

y !>

O^JvJoL^ plur. van L^b^.
y

y y y :>

<XxJVJ2X^> oplettend beschouwen; een ge-

schrift lezen, doorloopen; bestu-

deeren; studie.

y o

C #) \jO^/<i y gehoorzamend, volgzaam, gedwee.

<^-^
0^
yy^-^ , schikking ; toestemming ge-

hoorzaming.

y y

Jiy^i^lyO plur, van ljS=i^.

y Q y

fsbsJ^kly^y kookplaats , keuken.

y ^ o

L
,

ilxl^^ , bedekt; gewelfd.

y y o !>

<KjL^l2/C , fem. van 4>Ak^ — ; ook: iii de

gramm., van de letters ^, ^^, L,

\b, palataal; palatale letters.

0^ y

C %Js)ÜL/<i ingeschapen, natuurlijk.
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/

<X^j^^, intrekking, verlenging; naam van

het schrijfteeken (verlengingsteeken),

dat, boven eene ) geplaatst, daarvan de

waarde geeft van )) (a).

ó ^^2/0, van den dag la)ig; bestendig; in

de gramm., van een' regel algemeene,

sAIs^ en JLa-LIo^, verlangen; aanzoek;
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de afwasschingen en in dien zin ook

privaat,

4>_jlWv). volgzaam,

^AVw^ plur. van j^^.

il y :>

,jtii^> steeds zijn voornemen bereikende;

0^>
voorwerp van verlangen.

\yi y o

f ^W^^^ , herhaaldelijk ^oe/rewrf; Lj^JiooJ j de

herhaardelijk zoekende; L^ll^)sxc

dienaar van den herhaaldelijk zoekende (d. i.

van God), eigenn., onder anderen ook van

Moeljamniad's grootvader van vaders zijde.

y y o y

<Xj<Xj^Z/^ , z- (...^iL^.

y o *>

L _,QAW>o . ontslagen, weggezonden; vrij van

banden; algemeen; volstrekt; wa-

kil m,, een generale gemachtigde,

^y ii y o

iXiiAl2/0, van eene vrouw verstooten; ver-

"-^j

stoolene vrouw,

D (j y

gezocht, verlangd.

y c o

..^j^^Vyj^ en .^ILIU, rustig, gerust; vol

vertrouwen,

y y ^ y

wasschingeu of reinigingen dient; al

wat ter onderhouding der zindelijkheid dient,

bv. een tandesloker; huis of vertrek voor

J'
overwinnend; die steeds zijn voornemen

bereikt enz.; overwinnaar.

f^ aAI^/O, onrechtmatig behandeld; met ge-

welddadigheid behandeld; onder-

drukt; een onrechtmatig behandelde enz.

:> o y

/.4 aixIi/O, verwacht; verondersteld; obat

jaug m., geneesmiddel dat de

verwachte uitkomst heeft,

y o y

oV^j^, plaats of voorwerp, waar of waar-

aan zich iets openbaart; object; plaats,

waar iets vertoond wordt; schouwplaats;

stelling,

y y

m^ en 9^, met tegader,

y y

c\-jV^C^ V^^^' ^3n sxc.

'> yy
..yK^:^^^ plur. van ^^f^so<,

y y y')

^(^\^/^^ gelijl^ ^ij^^ ^ot^ i^l^ anders, in

waarde of gewicht;— in de malh.:

evenredigheid,

') y y

..jÖVm5C<) phir. van ^ó^^,

y
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/ /

u^SL/^, ^y'ïö toevlucht nemen, voorn, van

het kwade bij God; toevlucht enz.

y !>

j\j3CO^ losgelaten; te leen gegeven.

y y

^j5 S^-^^-^ P^^^* ^^^ Ai^ii-o.

y y

,i^ \Oli/0 plur. van ^'^*

y y y ^

Z5 v^^»-^^-^'
vriendschappelijke omgang; vrien-

delijkheid; verkeer.

interest ; rechtshandeling ; provincie ; plur.

hahdelspapieren; effecten.

y y

cJ^V-^LX) plur. van ^^,
-V'

/ /

/ -.AoVjL/C plur. van Ix^s^ ,

y !)

{,„^\j^^ > ^^^^ij 9 bevrijd, vrijgesproken; in "'t

inal. ook nog vrijspraak, vergiffe-

nis. Eene mal. verb. is mahap of mahab;

nieiiioeafken , vrij snaken, bevrijden; vrij-

spreken; vergeven (met 2 dir, obj.); vergiffenis

schenken aan iemand; moeafkeii akoe

dósakoe, vergeef mij mijne zonden.

L^JVjC^ plur. van c-i-i^^.

y
y :>

\yc\.JL/^9 zaken hebbend met een ander;

verkering hebbend; handelend; han-

del drijvend; zaken hebbende enz.

y y y o

CU^XxoC^ plur. van iJ^U^.

y y y v

<XJL/^0L^> hebben van zaken met een ander;

verkeeren; handelen; handel drij-

ven; bezigheid; verkeering; verkeer; handel;

Aa6§Xjl^, vergoeding, vergelding,

yy y i>

<^JoV,5C^, gezicht; aanschouwing.

y y o y

bcV^-^U^ plur. van Sxc

*> o y

f^ éjs,^^Cf aangeboden; vereerd; gediend;

aangebedene enz.; godheid; voorn,

eene valsche.

^)t>5A-^C/0 plur. van ó^xc.

y Q !>

,^sJCjC^5 aanzienlijk; achtenswaardig; aan-

->>
• ;•./

zienlijke enz.

(JiJiS^ f
geteld; berekend; wat geteld enz.

is; getelde enz. zaak.

^ y c ^

icXüjL/^ f fem. van het voorgaande; van eene

vrouw in den staat ïSc verkeerend,

y y c ^

tJO %ö^«/^> waa/?i eener moehani. schisma-

"^
lische secte.

\ij y o ^ '

XjiXn/^ , ziek; zwak; gebekkig; in de gramm.,

van een woord eene van de zwakke

letters j en ^ hebbend,

y y c ^

cX^A^JijU^ f
vertrouwd wordend; vertrouwde;

vertrouweling.
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JJ aXjL/O ,
gek; waanzinnig; bewusteloos door

een slag,

i *V3 1 l.^%;n -^L^ plur. va» ïy^\si^.

25 LSI^i^L^, wonderdaad (van profeelen);

. \s^i>\JK/^ > versneld; bespoedigd; verhaasl;

schielijk; plotseling; spoedig; voor-

uitbetaald,

w y :)

s K.^^i^Vm5L/0 > versnellend; bespoedigend; ver-

haastend; versnellende enz.

^AjS;\.Xa^> *'* haast; schielijk; op staande

voel,

I, gesloten; geslotene.ryy y o

^j^JSiX^u^, fem. van het voorgaande; van

eene letter van diakritische pun-

ten voorzien; zoodanige letter.

5> c y

/j ^^^^\JL^f gekneed; met plur. ^s^[s^,

toebereidsel ; deeg; slikartsenij;

medicijn,

i ** J^\jL^siV-5LX) nia'djizat (ar.) grootheid,

aanzien.— [N.] ; hier is N. B.

de uitspraak van ïy^s^^ bedoeld, maar de

heteekenis door N. opgegeven is gis werk

(T.).

C y

/jCVjC^ en ^s&^, groeve, mijn — plur.

ook nog: metalen; kostbare steenen

(de voorgestelde verandering in ^Ss gaf

V. d. W. mij in een brief op, T.).

w c y

/ ^m^LKJ^^ en ^'Ss^K, tot eene groeve of

mijn behoorend; delfstoffelijk; delf-

stof.

!> o y

C\j^^C, niet bestaand; gewenscht; niet

bestaande enz,

^ i. y

(^jt/C, verontschuldigd; te verontschul-

digen,

y c

)^^/0, plaats van opklimming; ladder,

Eene mal. verb. is niêrad, met

de bet.: ten hemel gevaren (schertsend of

kwaadaardig voor verdwenen); lailatoe

'Imi'radj^ de nacht der ladder (nacht der

opstijging), in welken Moehammad door de

zeven verdiepingen (als het ware sporten)

des hemels tot God is opgevaren.— ^mrat,

in poëzie: sterven; z. ook e-v^. — [T-]-

y c !>

L J yJL^rO, in de gramni., van een nomen

verbuigbaar, verbuigbaar nomen.

^ y y

5 ^JL/C, misdaad, zonde; veroorzaakt nadeel;

schuld, boete, zoengcld voor vergoten

bloed; Iroutieloosheid, verraad,

w y :>

L^^ yJL^, bekend gemaakt, aangewezen; 'm

de gramni., van een nomen door

den artikel (J)) bepaald, nomen, door den

artikel bepaald.
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c3L-3 y5U^> erkenning y onderscheiding, met

plur. u-i.U^, kennis, gemeenzaam-

Acid met iets; in de gramm. de artikel J) .

i #v Y^C< j ^'aii een kameel aaw >5eA;öre zweren ,

{y^), lijdende; besmet, aangestoken:

kameel, lijdende aan die ziekte.

(^ ^ IK ^.jtX ? bekend, befaamd; overeenkoms-

tig, voegzaam, billijk, recht,

goed; in de gramm. waarvan het agens be-

kend is, d. i. het activum; weldaad, gunste

verdienste,

/ C é^^L/C , nakend, in de gramm., van een

woord: geene serviele letters {s^i^j)

hebbend; van een nomen niet geregeerd

wordende door een ander nomen; nakende;

woord zonder serviele letters; nomen dat

niet door een ander geregeerd wordt.

J
*j^/0 , sterk makend, versterkend; ysi^ ] ,

^ de sterk makende enz. bij uitnemend-

heid d. i. God; v&^ÏAat, dienaar van God

(eigenn.).

U3b^'^' <ï/i?ö-c^ ontslagen.

c ;>

^^gg^^/0, arm, onbemiddeld.

r-v
y^^JLy^ 9 verdedigd, beschermd, beveiligd,

gevrijwaard, onder bescherming

der wet staande; onbesproken, eerbaar,

onschuldig; klein kind.

<\aa:2X^ en ^kx^^^^»^, ongehoorzaamheid , we-

. derspannigheid, muiterij; misdaad.

yySL^ (voor ^la&^), gevend; gever.

y
/ ')

f
l"^^^ > geëerd, gedacht; groot.

:> o y

^^Sj^^LyC en •>!&.< j^^-K , telkens tien, tien

aan t'aan tien.

I , bemind.

S' ^il^k0< oï^si^, verontschuldigd, verschoond;

vrijgesteld.

c3 ê ü_^>^ ' gebonden, geknoopt; m. 'alaihi^,

waaromtrent men gebonden is (zich ,

verbonden heeft).

) êiÜsii/0 , kloek zijn; schranderheid, kloek-

heid, verstand, geest; door het

verstand waargenomen , verstaanbaar; ver-

standig.

<XJ êJLx^ 9 fem. van Jyi^-o .

y o <j y

(dingen die door het verstand

waargenomen worden), melaphisica.

y c y

L.^JLjc^ ,
plaats, waar vee gevoederd wordt;

voederbak; stal, kribbe.

Ci y *>

l JULaX > opgehangen ; gehecht aan iets.
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ry

wAX^O ) onderwezen^ afgericht (van meiischen

^ en beesten); strook van een andere

kleur aan een kleedingsluk.

CJjC/0,
onderwijs gevend; leeraar, onderwij-

zer (in deze bet. vaak ^[xx,< fj^>s^

(vgl. onder ej'^^^ 'I"-)» docent; professor;

mal.: wegwijzer; loods, en dan mal im

uitgesproken, of wel gesebreven (JU).

ilXj^^> hekend, erkend; zeker.; bekende^

in de grannn. (waarvan de agens

bekend is), het actif. In 't mal, ook: bekend

zijn met iets; malöémlah öleli sahabah

klta, onzen vriend zij bekend; tcëwan

l(,'beb-2 m., gij zijl er genoegzaam mede

hekend (gij weet immers wel, boe bet is).

\^ É.A-5Ly< > fcm. van >*^ia^ ; de bekende

zaken, wetenschappen, wal iemand

weet.

(^JJUO^ 4A.5C^ plur. van 1^^.< .

^j^^^ , verheven, uitstekend.

(S'
\xj y o

\\w4**^/0 , bouwmeester

<X^ \Lf.^^ pliir. van .U&^.

5> c /

J
4..4.u5Ly^, gemaakt; in de gramm., van

een woord geregeerd, beheerschl.

/ -.^JL/O en Uii^ , duister, moeielijk te

verslaan; orakel, raadsel, gezegde

van ccne geheimzinnige beleekenis,

y o y

w y o y
v u) -^ c ^

/ c #iV-OL^ ^*^ uT^^^-^^j ^^^ ^^ beteekenis,

^
voorn, tot de innerlijke, verbor-

gene mystiscbe beteekenis behoorend, betee-

kenend; spiritueel, beschouwend ; immaterieeL

^ ij y

en üUü^ , ^c^^^-* ^li Lxjui^, beleekenis,,

zin.

2'\, ^<aar c/e beleekenis, wezenlijk, eigenlijk,

\}j y !>

(3 ^^^ ' vrijwarend; behoeden.

y
y o

^^.-^' bebouwd; bewoond, bevolkt.

ci^Jti^» cti^^ulet, talisman

y \n y '>

». •
.

25c3j.A/0 l'em. van ^^

C5'

y
y y M^ y '>

.J)

O

^33.-^^ , dual. van ü^^a^; ^Uj^l,
/ /

de twee behoedenden bij uit-

nemendbeid, dat zijn de 115^ en 114^ suren

van den koran, die men, op een rolleljei

papier gesebreven, bij zieh draagt.

y o

volkrijk; bloeiend.

yC ^JOC 5 door iels anders vertegenwoordigd;

waarvoor een aequivalent {(j^y^)

gegeven is.
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yjf 4^^^ ^^^^ en 5jyi^, At///?, hipiand;

levensmiddelen; benoodigdheden,

[>^g^-^- gestipuleerd, gewaarborgd bij

Contraet; bekend,

^^,^,aa-Xm^> bedorven; slecht, een gebrek heb-
**

bend; voorwerp van berisping of

gisping; gebrek, feil.

JL-AiX/C, verbinding, vergezelschapping; le-

y /

\. ) iV-i^ plur. van -?^.

y
gelijk bestaan.

XoC^» terugbrengend; van God fo^ 5icA

terugvoerend (de menschen); wi/ rfe«

rfoorf opwekkend; i3s>&^ ) , rfé? terugbrengende

bij uitnemendheid, d. i. God; cXa^Iaat,

dienaar van denzelve, terugbrengende God.

worsteling ; bemachtiging.

SoVJl^, het zwaaien met eene sabel; het

verdedigen met eene sabel.

:> o y

^.jOC/C , loslatend; uitleenend.

' Cl-^ yj^^JUC (verb. van
^)f^),

in de taal

der liefde sterven (vgl. Makass.

maèraq). — [T.].

(u y !>

» w^JUO , met oogen of ronde plekken beschil-

derd; bepaald, vastgesteld met oogen.

,wA-X/0, helpend; helpende; helper; .ys^]
,

de helpende bij uitnemendheid, d. i.

God; ^^^Aii^ ) <Xy: , dienaar van denzelve,

' -5
•

u^, z. ^^.
y

\Jf^^ , Mongolen; Tartaren; de groole MogoL

l^^y^JL^^ benijd; nagestreefd; gelukkig,

c /

L—-^ ^JL/O en uj>.&^, westen; tijd van zons

^ ondergang (eene mal. verb. is m§-

garib); l^j&^) (de avondlanden) , de landen

bewestelijk -van Egypte; Barbarije.

!f o y

\ #\ ^Ji^, verblind; verwaand; trotsch; ver-

blinde mz,\ luemarroerken dirinja,

zich verwaand enz. aanstellen; den verwaande

enz, spelen,

!> o y

L J ^j^CiJt^ , met geweld aan iemand los-

gerukt.

, Mi-5L/Cp onoplettend; gevoelloos; van geest

ontbloot,

o !> o

f
KJlX) > pers., de Mongolen.

^-^'

r> ^ y

,^5C^ , overwonnen; overwonnene.

mong, interj. voor het geluid, zooals bv.

van eene gong; moitg-möns^m, allerhande

bekkenvormige instrumenten (collectief).

•X- j!^\JiL/C Biengadjar, w. sum., vervolgen,

nazitten,— [N.]; had onder^^i'

moeten slaan; vgL ^^^aa^ (T.).
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^ ('C \Vji^ mengari, w. sum., omspitten,—
[N.].

^. jvJiL^ mengala (beter: menyalak, T.),

koet.,= m^ngambel (bal. manga-

lap, T.); onder uiJI (T.).

C £Ü\jiL^, z. Jl^.

X- /*.JS;\JC«0 meiiyettjan, bata v., met een

vierkant net visschen, — [B.].

-X- «J ) yXj< niengarabang, w. sum., zich ver-

bijten =^g\rgQidim (11). — [N.].

^ a ^Jk^ mengeroeng, van ngeroeng",

^*^
balav., janken. — [B.].

^25 ^Jt^ mengeroh, div., snorken (z. onder

gorok, T.).

/ KMy^/0 mangsa (skr.), vleeschspijs, spijs.

•
/ jJOsA^ mang-si (in bik. en poëzie), (jav.;

uit het skr. inkt, T.). ^ batav., een

poeder van gebrande tamarindeboombast, om

de tanden zwart te maken (ook van de bast

van andere boomen); in bet dagelijksch

leven alleen in m. söëtoeng, inkt van den

inktvisch,

/ U4^A^ moengsoe en mingsoe [in bik. en

poëzie], de kleine haartjes rondom

het voorhoofd, die niet in den haarwrong

worden opgenomen. Door jonge en schoono

dames worden zij zorgvuldig gekoesterd.

/ K^Ot^ nioengsi, naam eener geneeskracb-

tige droogerij.

^,^>vA^^.XX iiiangsit, balav. (uit 't UI, t.),

baoe m.: baoe pQsing. — [H.];

z. b^ngoe.

4i.ji,/0 raengoeng, in gedachten verzonken

zijn; mijmeren.
t

•X-/ -iÜLo mengepï, batav. (bal nj^pï van

s^pï, T.), stil te huis blijven van

een zieke. — [H.].

^ yaJL^ meiig-kara, z. onder cödang.

O ^ UA/O mengkaroeng, z. b^ngkaroeng

en onder pan au.

Y^\6JLrO I. meiigkasar, Makasar, bekende

havenplaats en stad.

II., batav., — röëmah m. — een boog

buis.

/j 0^^Ji^ mengkawan, z. b^ngkawan.

{^^^yS^JK/^ mangkat , op reis naar de eeuwig-

heid gaan; sterven.

J5s.iLo mangkar,

^'

nog hard, hoewel gekookt,

als bv. boonen; van vruchten nog

niet murw, hoewel den behoorlijken tijd

gelegen*

5s,iL^ mongkor, soort draagstoel, waarin

men niets anders dan zitten kan

(porte-chaise) ; soort overdekte zitplaats / \

waarin men zich van anderen kan afzon-

1

deren, zooals bv. in eene kerk, in den i

schouwburg {loge, in dien zin),
^
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moengkir (uitspraak van you^),

zijne belofIe breken, zijne belofte

I
loochenen; meineedig zijn; afvallig worden;

m. s^tïja, de (rouw breken.

^ L *i Ss.JUO mengkroek, ba(av., den kop

laten hartpen; van een haan

die overw^onnen is; van een mensch hel

hoofd buigen van schaamte of beschroomd-

' heid.— [U.].

luengkerang') z. b^ngk^rang.

len.

'c
/^^^-^^ mengkis, z. m^kkis.

iXiOo mengkenj, z. tj^ngkeng.

4(- L JL^JLo mangkak, batav., i/«ïrfij<

• [B.]-

^L^_ ö'S^m.yó niang^kok, kom, kop; m. k^paha

kambing, soort porceleinen kom

van chin. maaksel, groot genoeg voor een'

geilenkop; kembang seiuaDgkok, z. onder

kembang.

!i^ JLSwjLo L moïigkok, van enkele voor-

werpen in eene menigte in grootte

boven de menigte uitsteken, zooals bv. enkelq.

*: hooge slippen in een koraalrif.

*II., batav., opgeblazen, verwaand.

KjSSsJfLrQ mangkek, naam van een' uithoek

op het eiland Sijantan, lekend

\ door de geweldige golven, die daar kunnen

$taan.

/)6lJU^ mengkal, van vruchten half rijp;

van het hart pijnlijk aangedaan»

• •wjdJc^ mengkelan, zich in den toestand

bevinden, dat iets in de keel is

blijven steken; zoodanige toestand (z. bang-

kai).

y^jU^ moengkoem, minder goed, loeng-

^ koem, vlak bolrond, zooals bv. een

horologieglas, het deksel van sommige

koffes. .

^^^ToLo mangkin (en mingkiii) minder

goed dan makin.

-^ L * J j|>LiLo mangkoeta, men. uitspraak^

van LLi'U.— [T.].

c>Jj5^sJlL^ mengköêdoe, z. b^ngkcêdoe.

óji>s,X/0 mengkcjêwang, z. b^ngkoewang.

/ J>OL/0 mingkai, naam eener soort van rog,

/-5sJiL/0 mèngké, z. j^a^.

ijSsji^O maiigga, naam van een' vrucht-

boom, eene soort van m^mp^-

lam. — * batav. (skr. kamangga), de

mangga-vrucht (de P. lettergreep van 't

skr. woord viel weg, door dat men het voor

1 voorhechtsel ka hield).— [T.].

^CiXiLo, semengga-mengganja, batav.,

tjüêma ïni sadja (dit in zijn

geheel, ongeschonden?); tidak semengga,
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niet 'heelhuidsch, ongedeerd, van iets, bv.

van een reis, terugkomen. — [H.].

C^isJi^ min^^oe— verk. van dominggoe,

(port. d om ing o) — , zondag (gew.

hari m.); week.

X- <XJ^oL*0 (jav., naar boven gaan, T.);

moen^^aïn, batav. (bal. ngoeng-

gahin, T.), overloopen van een meisje naar

de v^oning van haren, geliefde (z. ng^-

broek).— [B.]; eigent, beklimmen 't huis

van haren minnaar (T.).

(^^>/v5vJOo manggoet, naast ang-g'oet.— [B.].

j5^sJiL/o

mèn^^at, batav. (jav., T.),

wegloopen, op stok gaan (z.

maboer). — [B.].

mangg^ar, steel, waarmede de

vruchten der palmgewassen aan den

dikkeren stengel (pel^ppah), zitten.

^LJia^^^jLo inenggeröbijok, batav.

(jav. krobjok, T.), door-

waden. — [B.].

A(.i Q^^ s!^^ menggerêtiok, batav.,

lastig zijn. — [B.].

^L3(Xj meiigg:eridik, batav.,

rusteloos heen en weder

gaan. — [B.].

/ KM^it/0 manggis, iuaii^g:pesta en mang-

^oestan (de twee laatste vormen

op de oostkust van bet mal. schiereiland

in gebruik), naam van een^ boom, die eene

eetbare vrucht draagt — garcinia mangos-

tana — ; de vrucht zelve; m. höëtan, de

wilde soort.

l^:>AAsjC5viL^ iiianggoesta 5 z. manggis

(men. en oud-jav.: manggista,

Sijiu^ manggoestan, z. manggis.^K\^J

naam van een' boom.AkJiLk) maiiggoel,

iJdC^jLo meng^gelaiig, Magelang, hoofd-

plaats der Residentie KadoiB, waar

een kweekschool voor inl. Onderwijzers

(klassiek! T.).

^L_LX>JdCjL^ iiieiig8:eltak, batav.,

slingeren,— [B.].

^ t Q •s:vJL5Cilx) menggandjak, w. sum.,

opspringen. — [N.].

)f L-3 \^J^iL^ menggorok, veelal me-

ngorok, batav., snorken.—
[B.]; menggorok (jav. nggorok), rochelen

van een vermoorde of een geslagt beest;

gorokan en t^nggorökan, strot (T.). Dit

had onder gorok kunnen gezet worden (T.).

<^>oiL^ maiiggah, naam van een' boom.

^ C OA^Jt^ mengambak of mengambek

(soend., T.), hdAdïK., pruttelen,

boos zijn. — [B.].

^ ^JL^Jk^ mengampej (z. ampai L), w.

sum!, onder het zitten de voeten
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talen hangen, ook op een been zitten en

het ander vooruitbrengen zooals de apen

wel doen. — [N.].

y.^^ ^^ntv 1 iL>fl inen^entjit, batav. (bal.

Qntjit, dunne afgang^ T.);

l». mèntjerèt, maar van een kleinere

quantiteit, die zonder ophouden afgaat;

2*^. zonder ophouden etteren of bloeden, nat

opgeven, van een gezwel.— [H.].

^ ^rsxoLo mengèntjèr of nieiig:èntjèl,

batav., slap aangebonden van

een band of hoepel.— [H,].

mengètitjèl, het voorgaande.

^ L J^ Tigcêwab, mengoêwab, batav. (jav.

angob),5'fl/?ew wegens vaak.— [T.].

^(^K^yJK/O mengorok, z. menggorok.

^ ^jyj ^Ji^ mengoêlat, w. sum., rollen

over den grond; met iets, een

bal of kogel rollen. — [N.].

^ , *J éJl/0 , soewaranja mengijèloen, batav.

(bal. onheilspellend huilen van

honden, T.), schel klinken, zoodat het in

de verte kan gehoord worden, bv. van het

huilen van een hond*^— [H.].

iKJL^ mengeh, van den, buik opgezet; ovei-

viild, zoodat de ademhaling belemmerd

wordt.

)(- iusJt^ mengijang:, w. sum., schijnen

van een regenboog; niaka langit

mengijanglah 5 er staat een regenboog aan

de lucht (vgl. onder óëlar IV.). — [N.].

^/j^JLkJL^ mengïngis (van kïngis,

T.), glimlachen. — [N.].

^ Q^aJI/O inengijoeng, w. sum., mauwen

als katten. — [N.].

x/

e".

e

lix.i^ plur. van ^lii.

I>\«ft/0, het voorgaande.

g V.5^ KJltO , onvoorziens op iemand vallen^
*

vatten ; onvoorziene gebeurtenis.

/ !>

l/^.V^Q^, de gebreken van een* ander

y y !>

i5)ó\.L<. vrijkwoping.

yy y ^

A3 \\,SUOy verlating, scheiding,

/u^^l^ plur. van ^j^.

c !>

/J\SL/^f wy^ ^^^> ^*^ uitspraak doet in

rechtskwestiën.

/ c

,XA/C en -^ULö, instrument, om iets te

openen, sleuteL

JjyCfl*^» afgeplat; plat en uitgespreid;

de armen over den grond uit'

spreidend; de tong uitstekend, d. i. zeggend

al wat iemand maar behaagt.

t
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«^kiita. 4XA/O, fem. van ^yA^, in de gramm.,

van eene letter van den klinker

fath (—) voorzien^ zoodanige letter.

/

jr^ , toevluchtsoord.

c3 ^A*^^ enkelvoudig, enkel, alleen, eenig;

eenzaam; in de gramm., singularis.

c3 ^A/0? (?ewi;oï(% (niet samengesteld).

5> c 5>

C^#i ^£/0^ gescheiden, verdeeld.^$^ yuo^

y !>

J,js/^fJuCy uitgelegd, verklaard, gecommen-

tarieerd.

\)jy !>

yS^Jl^,), uitleggend, verklarend, cornmente-

rend; uitlegger; verklaarder commen-

tator [voorn, van den koran].

\ 4^A^, gedaan, gemaakt; in de gramm.

patiens, object, passivum; m.

moetlak, absoluut object, d. i. nomen verbi

van het verbum zelf, in den accusatief;

m. bihi, direct object; m. lab o e, indirect

object, ten behoeve waarvan iets gedaan

w^ordt; m. fihi, complement, uitdrukkende

de plaats of den tijd der handeling; m.

maMioe of ma'ahoe, complement, uit-'

drukkende ivat deel neemt aan de handeling.

U^'
,AAx?, onvermogend; insolven /.

/^

c !>

CXXSL^, suffend; suffer.

r ^^.SL^Q, toevertrouwd, aan een' scheidsman

toevertrouwd of overgelaten.

"iSéSKy praalachtig, snapachtig; wijdloopig^

;>c /

^i%4^il^, begrepen, verstaan, zin, inhoud,

bedoeling.

(^;>0 Vü^ mepakat, mepekkat en mepek-

kat, verb. van li^)^^.

t a^ mek (en mak) — oorspr. cbin. (van

Amoy) — pols; merabah m., den pols

voelen,

/ L^v.£^ , tegenover gelegen, tegenovergesteld,

vergelijkend, een afschrift met het

origineel.

<^A>vJL^, tegenoverstelling ; overeenstemming;

vergelijking; belooning, straf; baha-

sa 'arab di moekabalahk^n dengngan

bahasa malajoe, het arabisch wordt ver-

geleken met het maleisch.

. //
. jö ViL^ plur. van jiji.^.

y
yy y :>

<^0 \vJi/C, nabij zijn, naderen; op het punt

staan iets te doen.

/ / y !>

JIAL.-NEDERL. WOORDENBOEK. PEEL III.

<^-.> \ vji^, aanknooping van vriendschap; van

sterren in conjunctie zijn.

y y y !>

^\ao \vJL^» ^'^c^ een ander dcelcn,

11 •



Ou<AO^Jl<i plür. van óyok^^

jVü/C plur. van k.^^^; ^a^U^^U <^6

^«>JU

/

/ / ./5)

j^

r

/aaf^re oogenblikken van den avond,

vóór dat het geheel nacht wordt,

jVü^ CU LSlLo, zeggen.

UU jVü/C plur. van SJU^.

i^üVü^, gezegde: gedenlcspreuk; spreek-

woord,

y y

SJl^, verloeving; verblijf (tijd of plaats),

verblijfplaats, standplaats; plaats, waar-

op de voeten staan, stand, waardigheid; graf;

kaïn m., z. ^j^U; mal. verb. is makam,

met de bet. graf; inz. van een' vorst of

andere geëerde personen; memakamkeii,

begraven,

y !>

\Jl^, vertoeving; verblijf, verblijfplaats,

standplaats; in de plaats gestelde,

opvolger.

y o y

25 yJL<> > ''^y^^ > ^7^^ y
begraafplaats.

\cXiL^> vastgesteld; voorbeschikt, door God

besloten ; noodlottig .

m y O

QsSLyOy vaststellend, voorbeschikkend.

y
y y o y

i S ÓSL^ f
macht, vermogen; rijkdom; noodlot,

goddelijke voorzienigheid, die over

alles macht heeft.

c y

/ vgCXiL^ en ^j^i^^, heilige plaats,

/ v^cXÜ/0, geheiligd, heilig; baitoe 'Imoe-

kaddas {het heilige huis), Jeru-

zalem.

^(JsSL^y heiligend, wijend.

iy
JVÜ/C, voorafgaand, geheel voorop geplaatst;

y
y ^

r
voorafgaand gedeelte, praemis.

r

;>o y

J->^'

^cXÜ/0, voortrekkend, de voorkeur gevend;

• voorlijk,

y ii y *>

c3C/CCXö-^' ^'oorhoede; voorrede,

y \jjy ^

iLccXiL^» voorstgedeelte van iets; voorrede.

y
;> o y

aangenomen; aangenaam.

y o y

VXÜ/O, dood moord, sluipmoord; plaats aan

het lichaam, waar eene wond doode-

lijk is,

y o

\iXL<s macht, bepaalde hoegrootheid.

J y

jj (J^Ji^C , kunnende gedaan worden, mogelijk;

noollottig; lot, door Gode bepaald,

noodlot.

y 5> o /

JU-J^cXi/O- Macedonië,
*' y^
w yy

f CcXii^» ^^y^' ^*^ ^^^^^ ftemrf, mede.
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Jsi^O , bekrachtigd, heieden, bekend; m. lahoe,

ten voordeele van wien bekend wordt;

m. bihi, few opzichte van ivat bekend wordt,

JÈuO , bekrachtigend; belijdend, bekennend,

/ c 5>

i ^ ^Ü/O, geacht, geëerd.

i 3 uiyC , wafti; gebracht; nabij; verwant; toe-

gang hebbend, voorn, lot den vorst,

en van daar geëerd, geacht; Cherubijn.

i ^ ÜLo, wöfrfer brengend; aanbiedend.

/ • « üix , tesamen gebonden, verbonden, gekop-

peld.

C ^ #v <Jl^, verdacht, verdacht gehouden van

iets.

^ c /

/.4#\ ^Ü/C, verbonden, samengevoegd, gekop-

peld, vergezeld.

uu c 5>

Z' C^ÜXj doende lezen, wie doet lezen. In

'^
't mal. nog: bekwaam in het lezen,

zelfs zonder klankteekens; voorlezer.

Ü/C, verdeeld, gedeeld, uitgedeeld.s^l^mSUOj

woord, dat met eene ) begint gcene madd

(—) 6oi'e?i rfte ] hebbend, zoodanig woord.

2$ \ 4A^ldx, fem. van ^^^aiU; met plur.

jk^\jLo, het allerheiligste; afge-

zonderd vertrek, kabinet; kelder voor wijn;

minst mogelijke afstand.

iXXsL^, niet eene halssnoer, halsketen of

bloemslinger versierd (van een* over-

winnaar in een' wedloop); nagebootst of

nageaapt wordend; hoofd van een stam.

cXAil^, nabootsende, nadpend; gebarenmaker,

hansworst.

. Ki-lJi/0 makmal, soort neteldoek.

t/ !>

^aÜ/Ci dik; wanstaltig, scheef.

nj<Sl/^ cfï iciJü.^ , hoofddoek der ar. vrouwen,

van lijn linnen en omtrent twee elle-

bogen lang, dat zij in en buiten 's huis

dragen, -van voren open.

"^r.

'

,.. .

\ AAJI/0 en •AA^, zwaarlijvig.

cX/JL^> ^^^ voetijzers geboeid, gebonden,

aangebonden; bevestigd; geboeid door

^JWaOAX^j beoogd, bedoeld; oogmerk, doel,
\

iets, oplettoid, zich beijverend, ijverig; in

5c/

bedoeling, plan.

5> c /

i^AöiL-0, afgesneden; verkort, beperkt;

opgesloten; in de gramm., van een

rep en roer.

f AW^vüi/O, gevormd naar den regel, regeU

matig [ook gramm.].

ir
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waJLo, verblijf houdend, wonend, gevestigd;

^ standvastig, aanhoudend, volhardend;

inwoner, ingezetene. Eene m. is verpliclil

het vrijdagsgebed l)Lj te wonen. Van daar,

dat de Mal. het woord ook gebruiken in

de bet. van: de gezamenlijke inwoners, dj^e

verplicht zijn in eene bepaalde moskee de

vrijdagsgodsdienst bij te wonen, vergade-

ring van zoodanige inwoners in de moskee tot

de vrijdagsgoddienst, kerkelijke gemeente;

kerspel,

Cf \^ maka, vóór hoofdzinnen gebezigd

woord en verder vóór andere zinnen.

i*0^ plur. van L-^iiCo.

/
/ ^

.*) UL/0 I., correspondent; slaaf, die zich

zelf het losgeld voor zijne vrijheid

heeft opgelegd.

II, plur. van ^^JJio,

/ y y o

Jtx-J Oi^? schrijven aan een' ander, schrijven

met een ander; van een' slaaf zich

verplichten, zijn heer eene zekere som voor

zijne vrijlating te betalen; briefschrijving ,

briefwisseling, contract van vrijlating, tegen

betaling eener zekere som.

i w\j>^ y vergoeding , vergelding , belooning .

/ y y ^

AjSixiu.^;» ontblooting, openlegging, iemand

over den schouder aanzien en met

hem spreken; met smaadreden aanvallen;

den strijd beginnen; onvoorziens eene vrouw

zoenen; alleen eene zaak beginnen; voor

iemand spreken.

y y

o\x^, plaats, oord; woonplaats; hooge waar-

digheid.

y

y y

CJ
\^ pi ur. van LoJC«.

y
yy y o

(XilMJ^Ó^ f
openlijk (onbewimpeld) met iemand

haiidelen (met open kaarten spelen) ;

openleggen; openlijk vijandschap.

JL>s^? Mekka (de voornaamste stad van

Arabië); z. moesjarafah.

y o y

V^^xSiXJ>s^» plaats of tijd om te schrijven;

schrijfschool, school,

y o !>

r C JC«>s^? hurend, huurder,

!> o y

L J 4,aJ>s/»o, geschreven; met plur. \^..^i[Lo,

geschrift, brief, schrift; L^ySUi),

de schrift bij uitnemendheid, d. i. de heilige

schrift,

;> o y

>% é!^Jj\^^ verholen, verborgen.

w y :>

Jk^jk^, vermeerderend; de pluralis (gramm.'

^s^, smeding van list, verschalking, mis-

leiding, bedrog, list.

^ JSs/C mekar of megar, batav. (jav.), zich

openen van bloemen, zetten, rijzen van

meel (ramboetnja ïkel majang m.).~

[T.].
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J
W

Si^ niekkar,r, van vruchten niet behoorlijk

ontwikkeld.

LU

Ss^ mekkoer, (e huis hokkken.

\ SsyO, herhaald, verdubbeld; bahasa
j aiig

m., herhaling of verdubbeling van een

woord, reduplicatie, reiterafie.

l*J>s/C, geëerd, geacht, eerwaardig; edel,

edelmoedig.

y y c y'

A^^ S\yC, eer, roem; ttdel, edelmoedigheid,

weldadigheid.

JS^ y\^, gehaat, hatelijk, verfoeielijk [doch

niet verboden]; verwerpelijk.

y !> c y

<X.jbm Ss^ L, feni. van ^j^jC^; gehaate cfiz.

zaak of gesteldheid.

\l., hevigheid; hatelijk karakter; onheil.

^ o :>

(^ S\^, verhuurd; verhuurde mak.

/k^>sX) niekkis en mengkis, gillen,

schen).

zooals bv. een ree (ook van men-

ww5s*X), gebroken; in de gramm. van den

pluralis onregelmatig , onregelmatige

pluralis.

y ^ o y

y
p o y

j^y^C>s/0, gebroken, schipbreuk geleden;

y p c y

TSk^mSs^, km. \sinjy,JU: in de gramm.,

van eene letter, van den klinker

kan voorzien, zoodanige letter.

p o y

^^^^^ilS^.^, zorg genietend; voor wien gezorgd

wordt,

t^_^jL5v/0 niekek, een ongearticuleerd geluid

geven, zooals de dieren.

C y !)

vJAjS^/C, naam oener zeestad in Arabië.

ii y !>

L ^JÓ^/Qy met zorg uitgewerkt; sierlijk;

welgemaakt,

<^ y :>

. K-|n5>s^, volmaakt, volkomen; best,

^^Ss,^ makin, z. makin.

p o y

/J i./j5s^, verborgen; goed bewaard.

w y !>

/ --A«5s»^, bijgenaamd; het pronomen (gramm.).

jêJ^/0 (meestal lt^S'U gespeld, ï.)

niaköta, kroon. De schrijfwijze

maliaköta (verheven kasteel, omdat de kroon

het hoofdversiersel van een vorst is), heeft

alleen het maleisch onverstand kunnen

uitvinden.

i. > S^'^^ 55- N--3 *i:^ .

onvermogend te betalen, failliet.

^J;^/^w5sw< Iiieg*8:at5 benauiing van een edel

geslacht der oorspronkelijke ma-

leische bevolking, waaruit hoofden gekozen

woorden (vgl. v,::^U),
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ineg:ar, z. m^kar.
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L JLS^^ meggak, vrijeposifg, zonder zich

te genéren.

^)lXxSL/0 magindanau (naam van een

eiland onder spaansche heer-

schappij, T.).

<XJS*/0 megg'ah en gah, onderscheiden boven

anderen; ra. pada antara segala

pali lawan, onderscheiden onder alle helden,

V/O mal , bovenstuk of hiel aan het lemnnet

van hlanke wapens, behalve k^rissen

(z. gandja); kapiteel van eene kolom,

soort kapiteel aan kolomachtige voorwerpen,

zooals bv. aan de pooten van allerhande

meubels; benedenstuk aan het gevest van

sommige blanke wapens; m. ér as, inal,

die aan één stuk is met het lemmet of het

gevest (vgl. ïras, T.); m. datang of m^-

nompang (z. tompang), mal, die afzon-

derlijk gemaakt en dun op het lemmet of

gevest gezet wordt.

'¥r i **j J!A^ melata, w. suni., alle plantge-

wassen; al wat leeft zonder zich

eigendunkelijk te kunnen bewegen, — [N.] ;

onder lata (T.).

L ^VJ^»A^ melati (skr. m al a 1 1),: m(;lor.

iJcXl^^^Ai/O plur. van ^y^U.

cXiii^^VC , opmerking ; beschouwing.

i
** 3 i J>A>o melarat, verb. van ïjA<, —

* balav., rondzwerven.— [B.] ; vgl.

larat.

dt/0\^\/C, ijverig volharden; met kracht

doordrijvm; . . , doorzetten; vol-

harding; vlijt.

y y

^j^£i^\/0 plur. van ^pCc.

y y o
^

2sV3^\*^> ontmoeting; samenkomst; samen-

LJ^^^AjO malaka (skr. amlaka, T.), naam

van een' boom met dorens, die eene

zekere adstringeerende vrucht draagt —
melia azadiraeta — ; naam eener stad op

het mal. schiereiland; b^wah m., de

vrucht van dien boom; z. onder böêwah.

LLS jkyO en C-^U, engel. De mal. gebruiken

den plur. malaïkah gew. als sing.

(seorang malaikah, een engel).

/ / /

/. y

j^\^, verveling; hartzeer, verdriet.

y h
^

^LlUy^^^ melamoet, w. sum., ver-

ward gedruisch (= gadang

k^tjil boenïnja). — [N.].
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1$h^K<> perahoe melawab, boegineesch

handelsvaartuig, dal den regerenden

vorst toebehoort,

/CljA^ malajoe, maleisch; orang m., Ma-

leijer, volgens sommigen 't jav.

woord, dat wegloopeu betreft, en den Ma-

leijers door den javaan werd gegeven, om

dat zij vroeger dan de javaan het voor-

vaderlijk geloof verzaakten.

LiX-J^\^ plur. van. CJU.
y ^

Li5s^>^^\^ plur. van Ci^U.

van den rechten weg afwijkend;

^*l5s.->^^ plur. van CSU.
y

y yy
<^l5vw^^A^ plur. van cA^.

melaïnketi, uitgezonderd, be-

halve; slechts, alleen; enkel;

alleen als; alsdan; conj., tenzij, tenware;

waar, doch; of (z. hanja).

-H- C_iLüc/0 melebok (vuig.), batav. (soend.,

T.), eten; vreten, — [B.].

-K- i^^>%A^O melit, batav. (jav. m§dit) =
p^lit. — [T.]; nieuwsgierig, —

[B.].
y
w

cJlA^, vioet, die iemand opvolgt; religie; volk.

y
y o o

l^QÏl>fl. hier en daar oprapend; iets tegenko-

mend, waar niet naar gezocht is;

vinder van iets.

onrechtvaardig; onbillijk; met plur.

üjo-lo, ketter, voorn, die de opstanding

der dooden loochent.

y c

L.JI:SAA^ en LÜJw*, stuk stof, waar-

mede men hef geheele lichaam

bedekt; beddelaken.

ii y o

, y2IS;\A^, beknopt verhaald,

vA^JSAA/C, beknoptelijk^ met weinig woor-

den.

^ wL^ melar, batav. (jav.), zich kunnen

uitzetten, rekbaar; melarin, iets in

de lengte uitrekken, als bv. gom-elastiek

(vgl. moeloer). — [T.]; moentab en loen-

toer, batav., afgeven, niet vast van kleur

zijn. — [B.].

X^ melor of melati, naam eener bloem—
arabische of indische jasmijn; jdiSminmn

sambp€f; nyctanthes — ; kajoe m., naam

van een' boom, met wit hout (waarvan de

naam), dat als timmerhout gebruikt wordt.

/ jsi^X^ melas, van iets dat tegen iets

andere gehouden wordt, zooals bv.

eene plank tegen eene andere niet sluitend.

^/j^X/C meles, batav. (bal, T.), een

weinig lek; zijpelen; vochtig, van

vloersleenen en metselwerk, waardoor het

water heen dringt. — [B.].

^'
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fem. van ^L<).

/.1 ^JcX/C, vervloekt.

iLX/C meleng', onopletlend, nalatig; onver-

schillig (ni. matanja sedïkit sabab

memandang pada pintoe astana itoe^

T.), — ^batav., onachtzaam zijn, — [B.];

nielëngin moekanja, H gelaat afwenden (T.).

C_jL5s.itA^. melèiigkak melèngkèk,

batav., laveren; vgL béng-

kok.— [H.].

-K- ^XJKjiLL^ nielang'goeli (lees: mala-

ngoeh, T,), w. siim., hulken

als eene koe. — [N.].

Li5o\£A-/^/ z. onder JU.

j v n,i V) malapari, naam van een* boom-

malaparius.

5> o y y

<\«A-.J iJStaXLA^, melancholie. Men zou

het kunnen malaïseeren

door malanggoelïjah.

•)f ^iLUo melepcê, batav. (soend. m^lepoeh),

geblaard als door heet water. —
[T.]-

^ L, ÜAyC melèk, batav. (jav.), rfe oo^/e/i

open hebben^ wakker zijn,— [T.].

f. t'^
i:? aiLA^j van de aarde opgenomen; gevonden

en opgenomen; vondeling.

o ^

ciXL en Ci^U (de Mal. gebruiken gew. het

/
eerste) met de uitspraak mïlik en

de beteekenis 6e^i7/en; met plur. CSï^),

bezitting,

-K^ \jlX/0 iiieleka, batav. (jav. maltkah),

gespleten
j gebarsten van de huid

J>v.-[T.].

•K^ L.^iij>sA/0, (ïni sajoer) nielekèK se-

kali, batav. (bal., T.), is te

zout (asin), of te sterk* gekruid, te bijtend

(ped^s).-[H.].

LIU ê-5*sAi/0 , koningschap, heerschappij,

macht; pracht,

^ <^L5N*Ay^ iiielekah, koet., ontluiken van

bloemen (vgl. Ul^). — [T.].

/-5vA/C, z. c>!U.
^^ /^ /

/^5sm\^? «^^ eigendom toebehoorend; eigen;

erfelijk; bijzonder,

éjO^^X^O nielkiwi (vgl. kïwi, Tl,), passagier

aan boord van een vaartuig, die

over een gedeelte der scheepsruimte beschikt,

LavO plur. van S-U.

^ (^^^Üx-f-A/O iiielamboe(k) , w. sum.,

slaan, — [N.]; vgl. bat. lom-

boet.

X- / -A^A/^ melambej , w. sum., onder het

loopen met de armen slingeren.—
[N.]; vaak lïjoek malambai (T.).
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^

m^^^^,^J<yC, gevlekt (van een paard); gevlekt

paard.

^ ( V4siLiü^ nielampas, w. sum., aan-

zeilen of slijpen, messen op

oliesteenen. ~ [N.]; bv. ccWj <3cjJ u^^^t^-^jW

ftio éJb r^^%2b»^ cSm -p^U f/uK^«Jwo (T.).

^ JCJLa^O melantoer, batav., ongeregeld (bv.

praten).— [B.].

-)( / kkkaJLa*^ melantas, w. siim., rfoor

heen y door en door; maka di

tikamnja melantas, en hij slak door en

door.— [N.].

melantjong;, batav., slenteren;

pierewaaien; bezoeken. — [B.].

()sXj<^0 melindife, w. sum., mei den

schouder of rug tegen iets aan

duwen. — [N.] .

•)(- /%5s*£. \^kX^ melörongkaii, w. sum.,

zorg dragen; op iels letten;

van lorong: aangaande; betreffende; apa

kaé soedah melörongkan samönja, hebt

gij voor alles zorg gedragen. — [N.] ; uil

de plaatsing van dit woord alhier, en

niet onder cJ, ziet men ten duidelijkste,

dat het v. d. W. te doen was om zijn

Wdb. zoo dik mogelijk te maken, elders

plaatst hij afgeleide woorden op de plaats,

waar zij behooren te slaan, maar hier

schijnt hij voor lieden te hebben willen

schrijven, die te lui zijn, zich de weinige

taalregels van 't Mal. eigen te maken (T.).

J>'

*c.^JJ^ meimeloewaug:, batav.^ (bal., T.),

krampachtig of rheumatisch pijn-

lijk.-[B.].

y ^ ^

Ci5 ^A*^ plur. van Ci^.

(j;^ êA/0 melöêkoet (vgl. c:^yJ, T.),

fijne stukjes rijst, door het stam-

pen of pellen van de rijst voortgebracht.

^ <KK^J</C meloempoeh, w. sum., lam

worden, geraakt worden. — [N.];

z. loempoeh.

^ (KX^ melah (lees molah of malah met

nadruk 't zelfde als lab, T.), w.

sum., achter een zin waarin een verzoek

uitgedrukt is (bij een imperatief vooral, T.),

bv. mari melah, kom hier toch; töê-

loeng melah, help toch. — [N.].

vj2-A^ eii |él«-SU ondergaan hebbend, geïn-

^
spiréerd.

vi2A/^ T
ingevend, in den zin gevend, inhoe-

^ zemend.

, J^X) moelïja (skr.), edel; roemrijk; luis-^

terrijk; verheven, doorluchtig; heerlijk;

aanzienlijk, geacht, geëerd.

il/A^, moekanja melengos, batav.,

hij heeft zijn gezicht op zij

gewend, zijn oogcn er van afgewend, hij

wil uit groolschheid (angkoeh) er niet

naar kijken. — [H.].

Jtj5s.AA^ plur. van CJl^.

^ f KKOLa.
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. kxAX melëla, van ijzer, staal of wapens:

effen, d. i. zonder damasceersel.

^ wO inem, singap. en nialak. (engelsche

mam in plaats van madam, T.), euro'

peesche of op de europ. wijze geldeede dame,

/ C v-^t*^ memaï, naam van een' boom.

Aj^v.^f^ ol U-U^, mematjah, w. sum.,

onwillig zijn om te betalen; in de

hoogte spotten van^ water (dit had onder

p^tjah moeten staan, T.). — [N.].

•H- ÉJ5jh.V«4w^ ineniatjo, w. sum., opstoken;

lasteren; Icwaadstoken. — [N.].

/j^\m.4s^ memasa, z. l^^rmasa en la-

masja.

•K- /-5^v-t^^ memakej (mamakiq, ï.),

w. sum., iemand hard toeroe-

pen. -[^.^

eiCJL
y /

.^w^ plur. van C/^L^.
/

y y

kL^wK) pi ur. van ci^ok^^

^^^^A,.^.^ moemba, naam eener eetbare

plant.

^ <XJ>\wX.4„^ membatoh, w. sum., opsprin-

* gen; spatten, van iets dat ge-

braden wordt of zooals van water dal

men bij iets giet dat gebraden- wordt.—
[N.]; V. d. W. wilde van zijn werk een

thesaurus maken, maar in plaats van zich

streng te houden aan 't geen door Maleijers

geschreven is, verzamelde hij allerlei dwaas-

heden uit de werken zijne voorgangers,

en maakte zoo een Wdb., waarin het goede,

verzopen, is onder allerlei vuil. Daar dit

3^« deel vergeleken met de twee voorgaande

dun zal zijn, zoo zal ik met opzet vele

door V. d. W. als schatten opgegaarde

dwaasheden behouden, te meer, daar het

van belang is voor zijn vereerders, om te

zien^ hun een kundig man zijn eigen werk

kan verknoeien (T.).

ij:^V.A-4^ membatjang, embatjaiig (men.,

T.) en hembatjang, naam eener

soort van wilde mangga,

^JJOy.-^^ membadah: memblali. —
[N.]; denkelijk j^Jo 't jav. b?-

dah (T.).

X- /.j^y.-f^ membaiigon, w. sum., ook:

werkzaam zijn van booze

geesten, duivels &«. — [N.].

^V-A-f.^ membalau, z. embalau.

y\^^ memboer, beüzelachtig , niets be-

duidend; van geene waarde,

Ukj^,^ , uitspraak van yj^ .

^a y\.4.^ memberang: beraiig-S (vol-

^ gens C, T.).

i-A-^^/O I. mambang, soort geesten; m. koê-

n ing, bijzondere roode gloed, die de

naar de kim dalende zon, bij eene zekere
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gesteldheid der wolken, op de door haar

beschenen voorwerpen werpt.

IL, titel van hoofden der ra' j ah.

ix^/O moembang:, de jonge kokosnoot, in

hare eerste ontwikkeling.

ix-^NiX moemboeng, van vaatwerk, waar-

onder ook vaartuigen, tot boven de

hoorden gevuld of geladen.

)f , NA^|w^ inembèl, batav., meegeven, door-

buigen, van een slappen draagstok

of van een brug, die als er een zware last

over heen trekt doorbuigt zonder te

breken. — [H.].

X- i-Xxx.4^ membantaiig, w. suni., uil-

spreiden. — [N.]; dat v. d. W.

niet gezien heeft, dat dit onder bentang

behoorde te staan, is niet waarschijnlijk;

uit de schandelijke plaatsing van woorden
,

die kenbaar afgeleid zijn, zooals •a-U.«,

p^^JJ en ^^^-^A l>v., kan men zien,

hoe ongeschikt hij was, om een Wdb.

te vervaardigen, dat bruikbaar is. Wilde

hij van zijn werk een pons asinorum inaken,

dan had hij zich gelijk moeten blijven en

zich moeten onthouden van termen als

nomen actionis, en nomen unitatis, want

de lieden, die het maleisch met praktische

oogmerken beoefenen — verondersteld dat

men voor hen kan schrijven— zullen er wel

niets van begrijpen; het is zeer te bejam-

meren, dal hij, die zoo veel goeds heeft

geleverd en eigen werk — niet zoo als

wijlen Taco Roorda, die 't Wdb. van

Winter en Wilkens plunderde en voor eigen

werk uitgaf— zich heeft laten verleiden

voor koebeesten nuttig te willen zijn.

^/-A*f^ moembai: boembai.

ci^cX-^w^? uitgerekt, lang; in de gramm.,

van een woord aan hei einde eene

madd hebbend gevolgd door een* klinker,

bv. iiJü , zoodanig woord,

•H- ^cX-^^ niemedi, batav. (jav. of bal, T.),

spook; geest, — [B.].

.^^.^^, doorgang, kanaal; verhopen lijd;

lusschentijd.

,^ memar, gekneusd, gekwetst j gedrukt;

van vruchten geblutst, gekneusd.

J

y^'

, van een paard vermagerde

billen hebbend, paard met verma-

gerde billen,

A^^j^j^,^, fem. van ^.y^^.^, van eene

vrouw, geene vleeschige billen

en dijen hebbend, zoodanige vrouw,

i,|^^ memang', berispen, onder verwijting

van gefloten weldaden,

'k ^y^J^4^ niemangkcè, w. sum., de

armen over elkander op tafel
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of iets anders leggen en er alsdan met hel

hoofd op rusten.— [N.].

-^ k ^if ^ mampoe, soek., in staat zijn,

bij machte zijn; op zich nemen,

aannemen in dien zin.— * batav. (soend. of

bal. mampoeh, T.); ook: bemiddeld,— [B.].

C^JLi^^ mimpi, droom; bermimpi, droomen.

C#\UL|w^ mempaoeng, naam van een'

^ boom, die bont levert voor pak-

kisten.

7$ ^ uL|w^ mempawaü , eigenn. van een plaats

op de west-kust van Borneo.

\^^*}Lf>^^ I- mampat, naam van een' boom.

IL, vast y dicht, vast ineen gedrongen;

compact; volgestopt, zooals bv. een zak;

tanah m., vaste grond,

^ \^^>ji.>f^*/<' moempat, batav., een neef in

den 4" graad, een graad verder

dan m^nt^löë (van 't jav. ping pat, vier-

maal).— [T.].

JcXiS.4-^ mempedal, z. ^mp^dal; m. ajam

{hippenmaag), tuimelaar met stoedel

aan het slot van een gew^eer; b a dj a m. a.

{staal, als een hippenmaag), een onregel-

matige hlomp gegoten staal, vroeger in den

handel voorkomende.

#)C\iL4^ mempedöê, z. ^mp^döë; m. ta-

nah, naam eener plant, die een

zeer gezocht geneesmiddel is.

^ ^iL^s^ mampir, batav. (jav.): singgah.—
[T.].

f woJLf^ mampoes (vuig.), dood, verreht

(jav. lampoes, T.).

^/ W4sil..f^ mempis, w. sum., beboeten,

in de boete slaan, — [N.].

iil-^w^ mampoeng, specifiek licht en spons-

achtig, zooals bv. puimsteen, slakken

en dergelijke; van brood en dergelijke licht,

los.

r jg^AiL^w^ mempelas, z. ampelas; ook

de bladeren van eenigc vijge-

boomen, worden als mempelas gebezigd;

van daar dat in sommige gewesten ook zij

den naam van m. dragen; soorten: m.

gadjah; m. harïmau; m. babi, de wortels

waarvan bij etterende monden gebruikt

worden.

y^MÜ^Jdj^'^ mempelasari, z. emp^lasari.

wAiLf^ mempelam, z. emp^lam.

JjLf^ mempelai (vgl. ,Jy}-o), bruide-

gom; bruid,

ü éJL4*^ mempcêloer en, minder goed,

empöêloer.

^<Ksi^^^ mimpah, soek., de vijfde dag na

(S'

heden.

c ^

/•j5v*-4wO. mogelijh.

JOL^s^/0 fem. van jU^ ,

/^
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IJIjVaX^^ plur. van ^C«.<— ; ei^lK^ASf,

f/e mogelijkheden; de geschapen

dingen,

/ / c /

<^l5s.Ai*|w^ ) koningrijk; koninklijke ivaar-

digheid,

Li5 d.A-4w^, ^Vi Ae^ 6e5?7 van iemand ge-

raakt; bezeten wordend; met

plur. CJ^aIU^, ^/aa/, Mamehik.

y ^ c /

«^LSa-Ah^^, fem. van CS^U^, ook: koning-

rijk^ heerschappij,

7f(j;^A>j^/0 memanta, w. sum., insmijien

den draad bij het weven (z. UaS'
,

T.).-[N.].

cXmk>^ niemanda, mama (mamak) en 't

aanh. n da.

A^y^, verhinderd, verboden; in de

è gramm., van een nomen onverbiiig-

baar; onverbidgbaar nomen,

^^*wDé.^X) memöëngaii (z. ^c, T.), \v.

sum., met een bekken rond

klinken tj a n a ng, — [N.] .

i^Li ê-^N^ memö&iioli , minder goed dan

membCèiiob*

\j>/vA.^|w^ j doodelijk; van God doende sterven;

ci^^aaaS), rfe sterven doende, d. i.

God; c:^vUAStc3j.c, dienaar van God (mannek

eigenn.).

/^cXa.,4./0 niemidai, naam van een' Loom.

>,^|„^ , onderscheiden , afgescheiden.

w / 5>

La-*|w*0, onderscheidend, onderkennend, af-

scheidend; tot jaren van onderscheid

gekomen,

X- / JN.A.^/0 (lees ^5^xo.x), T.) memikej (lees:

mamïkèq), w. sum., met leu-

gens achter de waarheid komen (z. s^z^Cx»,

T.).~[N.].

C /

cr"^
welke, wie.

.^yO men, balav. (bak, T.), wel! het spreekt

immers van zelf! — Een gezegde, liet

natuurlijke gevolg van iets aanduidende, bv.

m^n! böleh si? wel! kan het anders? —

er;
, van, uit; m. dj i bat, van den kant.

,,^/C met plur. ^jUu), zeker gewicht, van

twee ponden; stof.

/

vJL/O^ dood.

/"//!>

i lX->\.A/^ ? toewerpen , toegooien; ïk}\Xcl ) 5ijo
,

soort van verkoop, waarbij de ver-

kooper zegt: „als ik u het kleed toew^erp,

dan is de verkoop noodzakelijk."

//
>v.aX) pi^->V.A^ pmr. van jxx^.

:uV.J^ menatoe, z, bin a toe.
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gVjöi^Vj^, het in U geheim mei iemand

spreken, of iels verhandelen, slU;

bidden; stil gebid.

f C<^ vJL/^, bekendmakingen; de woorden

den uitroeper.

L ^l^VJL^ plur. van e-^i^l*.

van

. Joc>VJL/0 plur. van J^.*3a^.

j,\jj^, plaats waar men licht of eene helder-

heid ziet; plaats y waar hel vuur brandt;

teeken, wegwijzer; grens; rechte weg.

i \v.Am^i plaats, waar men licht ziet; kande-

laar; lantaren; lichttoren,z,h^nlv^,

y /

J
i\jL/0 plur. van J^ .

y y y :>

i ^l3vJL^? t^i^t; (wistrede.

yy

(^ 5\X< , naam van een' afgod der heidensche

Arabieren; cJlU!)jar, naam van

een' arabischen stam.

y o

L
,

Q.3Vx/0> huichelend, veinzend; huichelaar,

y
veinzer.

^ C_JLj\JL/C (z. Ji^) ineiiapi(k), w. sum.,

met de vlakke hand ergens op

iets slaan.— [N.].

y y

^..,.^/JJ vJL/O plur. van ixüll^.

/
/ / / 5»

i
"* j\js:0 \JL/^ plur. van te\?lLo,

y y y !>

y o

Ix^awVa/Oj mw denzelfden stam, verwant;

"^
bloedverwant; gelijknamig, gelijk-

vormig; geëvenredigd, overeenkomstig; pas-

send, geschikt.

y y y ^

iLcvaVjc^j verwantschap, bloedverwantschap;

gelijkvormigheid ,
gelijknamigheid ;

evenredigheid, overeenkomt; geschiktheid.

y y

(^XjuüVxX plur. van cS^J^.

y
yy

^^^^^...^y^U^ plur. van ^^.

^_ qUVjL^ plur. van ^x^.
y

X ^ ^ -^

Afs^n^VLo. sluiten van een huwelijk; met

plur. CL?l^lJu, huwelijk; bi-

tjaré m., huwelijksaangelegenheid, huwe-

lijkszaak.

w y

/.iVjL^? goedgunstig, welwillend; ^jlx«J>, rf^

goedgunstige bij uitnemendheid, d. i.

God; ^UaIUa^, dienaar van God (mannel.

eigerin.).

/ /

\ #^Va/0 plur. van S^Uo.

y y

^;^\j</^ plur. van ^l^-

nvJL,^ plur. van S.lx<.

,^J^ , verheven plaats ; spreekgestoelte ,

^ preekstoel
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-X- (^^JL^ niaiitoe, batav. (jav.), schoonzoon

of dochter. — [T.]; z. m^uantoe.

-)( i^^^aJL^ raanti. men. uitspraak van men-

teri.— [T.].

^^^^^yjsj^ nieiita, z. met t a.

\^^^ysjy^ en Ux< minta en niintd, z. pint^

(dat plaatsen van een hamsah boven om

de opgeslokte A: is geen transcriptie bruik-

baar voor de koebeeslen, waarvoor v. d.

W. zoo waterig is geweest, T.).

Cu ;>

Ajk^ •> 'Slerkte; zwakheid.

y
Ui

<^J</0, verwijlen van eene weldaad; met plur.

JU, verwijl in dien zin; verplichling ;

schande,

^ \VaJL/C maiitari, men., vaak in plaats van

matahari. — [T.].

JsJL^ lïientera (skr. mantra), looverspreuk

-x- JsJL/C , sakit moiitor, batav., ziekte veel op

Iwreng gelijketide. — [H.].

y^-N^) JJiX^ menteradjam, naam van een^

^ boom, die eene eetbare vrucht

draagt en welks wortel in de geneeskunde

gebruikt w^ordt.

-^ i^/

3

) JCJL/O (jav. mintaraga, naam van

Ardjoena als kluizenaar) , naam

van de grot, waarin Ardjoena, als kluizenaar

leefde (T.).

(C JJiXyC m^enterï (skr. mantri), raadsman

van een* vorst, minister; besturend

ambtenaar y in naam van den vorst; gezag^

hebber, gouverneur; in 't schaakspel koningin;

perdana m.,eerste minister; pernieuterïjan,
.

ambt, bestuur van een m.; permenteri, de

afdeeling der menteri'

s

, de gezamenlijke m.

X- / wskXa/C nientis, batav., groeien, opgroeien,

opkomen, van jonge plantjes van

een gezwel enz. — [H.].

vV^jlI^o. geordend, geregeld,

^o ^

v]:?aJL^ . ordenend, regelend,

\ /

i-AA^ mentang, al is het ook. — -jt nien-

tang-3, batav., bv. m,-2 saja miskin,

m.- 2 l( (1) kaja {geef mij toch wat), ik

ben toch (immers) een arm mensch en jij bent

rijk; m.-2 löë ada póênja, /y /ie6^ focA wei

wat, jij bezit het immers, — [11.]; m.-2 löë

kaja Icê tera p^d(^li sama góêwa, en

nu datje rijk bent, neem je geen notitie van

mij,— [T.] ; sementan^, batav., om reden, is

het omdat?, al is het dat.— [B.].

-X- ijsJL/C menteiig, batav., uit 't soend.,: de op

Java onder den naam van kapoen-

doeng bekende vrucht. — [T.].

^\^ CLaa/C mantok, batav. (soend. mantog

of jav. mantoek? T.), heengaan^

stilletjes wegloopen, — [B.].

(Ij saja en 1(b gaan immers niet zaraen.— [C. S.].
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L aJju^ACi montok, poezelig, mollig.

^LiisXJL^ iiienük, z. ci^i).

^f nXa/O mental, batav., ver wegvallen,—
[B-].

^ é.AaJL/C niiifteloe, batav., neef (cousin) of

nicht in den derden graad (jav.

ping tejoe).— [T.].

<XaXa^ nientelah, te meer.

^jjs^ nientfièwa (en, minder goed, mertöêwa),

schoonvader, schoonmoeder, schoonouders,

<KJa/^ mentali, rauw, ongekookt, ongaar;

onrijp; onberedeneerd, onbesproken,

onbehandeld^, van stoffen en garens ongebleekt

(men. en bal. matab, T.).

^^.JCJL/C moentah, overgeven, braken; ver-

schieten van kleuren,

\^^^f^CL^jij^jC . ontweldigd, met geweld ontno-

men, door plundering verkregen;

aan plundering prijs gegeven; buit,

(^^^^„Ai2.JsA/0 , ontweldigend , met geweld ontne-

"^
mend; plunderend,

' ^*^ 1 y^ - ten einde gebracht, geëindigd;

einde, grens.

g^^kXJL^ montêring, ned., monteering;

soldatenpak,

LL>sA.Xa/C mentega— port, manteiga— ,

boter (cf. mïnjak).

CJLSsaXJL^ mentïgi , naam van een' boom—
rhododendron; thibaudia — met

taai bout, dat goed is voor gereedscbappen.

/j*-4*^Xx/0 mentïmoen, minder gebr. hen-

tïmoen en timoen, komkommer,

plant of vrucht; m. atjeh (komkommer

van Atjeh), soort meloen; ïkan m., naam

van een' eetbaren zoutw^ater-viscb^ die op

eene rijpe komkommer gelijkt.

^pS>yO L mandja, vertrouwelijk, gemeenzaam,

^-^ vrij, familiaar als kinderen tegenover

hunne ouders, vrienden of man en vrouw

onderling.

IL, z. madja.

>% \\S^i:x\^ mendjaroem^ naam eener hees-

ter, welker bladeren in de

geneeskunde gebruikt worden.

^.^yOXs^k^ mendjangan, batav. (jav.,

T.), herL — [B,].

^ c^V-S^A/0 mendjangoeh (lees: j.^^:^,

T.), w. sum., gewaar worden,

ontdekken; bekijken, naar iets zien bv.

wanneer er geklopt wordt, gaan zien wie

er is.~ [N.].

/jVjs^A/C mendjana, z. m ^ dj a na.

y c y

^ISAa/C, plaats, die hem, die er op losgaat,

uil den rechten weg afleidt; rechte

weg.
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\X^

•X- ^ISüxJL^ niandjoer, batav. (jav.), vergiftig;

invretend van een vergiftige dolk;

doodelijk van een wapen. — [T.].

i

-^ ijSi:\X/^, penoeh moeiidjoeng, batav.,

opgehoopt vol. — [H.].

^Cjixir^WO mendjingkoe, batav., de

hand uitsteken , uitstrek-

ken.— [B.].

jwL|^^̂ i rszi^JLo mendjingkat, w. suni.,

op de teenen staan,— [N.] ;

ba-si-djingkat, z. djengket (T.).

X^r^'sTvl^ mandjakani, z. bij ^li^.

/ C\ais^^/C mandjakaja, z. onder radja,

i-/^ fpS^ mandja keling, z. madja.

/ Cfs^Vr^CL/O mandjalawai, z. mandja.

/ MsXlS^xX^ mendjelis, z. m^uljelis.

w / ^

>S^Uw-0 , sterrekundige; sterrewichelaar.

-X- ^-SixIeSi:cvO niendjindjing, iets m de

hand dragen aan een heng-

sel of touw zooals bv. een emmer (z.

djendjeng, T.).— [N.].

o ^ ^ <j ^

/.1 %XjSX/^, i^/i^^^^ ^i^ c>y=f^' werktuig

om steenen te werpen.

y c /

L-jiA^jsüx^^ >
z- ioy^^-

•• •

MAL.-NEDERL. WOORDENBOEK. DEEL IH.

^ i^^ j^Nzxl^ nieiidjO^djing, eene huiging

maken (misschien bedoeld

mandjöëdjoeng vaak in plaats van m^n-

djoendjoeng, T.).— [N.].

^pS^ mentja, pentja, batav., batonneeren,

^^ dansende schermen.— [B.]; z. p^ntjak.

-x-^^^JL^ moeutji, batav., eene kinderlijke

^^ benaming: tante; oudere zuster. —
[B.].

^ L_iL#..SxIL/0 nieutjamoek, men., iets

een slag of zwiep geven;

si-tjamoek bangkai, takje of lidi, waar-

mede in de verhalen dooden in 't leven

geswiept worden. — [T.].

(j;^/sjs;:\JL/0 mantjit en mantjoet, van vocht

een oogenblik of bij tusschenpoozen

naar boven spuiten.

-X- ij^/s^S^vJL/O mantjit (^^io uitgesproken),

men.,: tïkoes (bat. montji);

öèlar sawa m., soort slang die op kikvor-

schen en muizen aast. — [T.].

^ ^2^\JL/0 montjor, batav., losUjvig zijn,

dun afgaan. — [B.].

^ LÜJ ^.S^Am^ moentjerat, batav. (jav., T.),

spatten.— [B.].

-X- \JU YSiX>Oo mentjerèt, batav. (jav., T.),

dun afgaan, losUjvig zijn.—
[B.].

(^ ^JS^vJOo mèntjerok, batav. (jav, mèn-

tjok), op een tak zitten als

vogels, roesten.— [T.].



'J^ij^ 118 Aju

•x-z-TS^ ^ISixJoO meiitjaritjei, w. sum.,

schreeuwen als bevreesde

apen; schreeuwen van kinderen.— [R.]; ook

<^^f^j^^
(mantjarètjèq) en ei^xsxjt^xo

(mantjarètjèt) en zelden mantjarètjèh,

schreeuwen van vleermuizen en apen (T.).

pi '"szxl^ L mantjoeng, scherp ioeloopend,

zooals l)v. een stereometrische kant;

van de neus of snuit scherp; vooruitstekend;

lang; spils,

IL (jav., T.), z. k^loempii]^.

p ^s:n l>fl moiitjoDg^, snuitvormig; vooniUste-

kend, spits toeloopend; pyramidaal^

kegelvormig,

^L-JLs^VA/O maiitjak (z. ^>sui, T.), w.

sum., schermen op de wijze der

inlanders hetzij met sabels of stokken. —
[N.].

^ (
,

_ o ^vnl>^ moentjoek, batav. (bal., T.),

de kruin der palniboomen,

kruin, top. — [B.]; de jonge bladeren en

uilspruitsels van sommige boomen, zooals

van den kokosboom ; moentjöèkin of moe-

laïn, beginnen met iets, bv. met spreken,

van een dalang of tópèng.— [H.].

. - -v- l^ QpsmJLo mèntjok, batav.,: mèntj^-

rok.-[B.].

-X-. LsiWO moentjoel, batav. (jav., T.),

zich vertoonen, zich in beweging

zetten.— [B.].

^ Ais;:vJL^ mèntjèl, batav. (bal, T.), een

bolvormige knop aan het uiteinde

van iets; m. panding, van voren, m. k^ris,

aan het uiteinde van het hecht. — [H.].

di^ j\,C^ii:\.JL< nientjelaki (men.: tjoema-

lagi; bal. tj^lagi, oud-jav.

kamalagi, T.), tamarinde (z. asam).

^ Vjl^jSi^vJL^ meiitjampa (lees mantjam-

paqkan, T.), vv. sum., een

vischnet uitwerpen. — [N.]; z. tjampak.

^Lll^ S j^:^>^ mantjCèrat, men. (jav.),

uitgudsen als bloed uit

een ader.— [T.].

iKsixk^ montjeh, z. rentjeh en sïsa.

ü^'> Q ^CT.l^o , nedergedrukt.

^A^daiSX/^» fem. van ^^/iü^NX^; van de

letters ), <w-?, <

^, i^ nedergedrukt; nederge-

J,

drukte letter.

iXX^ manda, naam van een landschap op de

Oost'kust van Sumatra.

(J^JOo mandi, zich baden; van een^ afge-

schoten kogel, of dergelijke het water

of den grond raken en daarna weder opvlie-

gen, ricocheteeren; m. darah, over en over

bebloed zijn; m. djanabah of djoenoeb,

zich baden, na zaadstorting; m. wiladah,

zich baden, na het baren; m. nifas, zich
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baden, wanneer na het kraambed de bloed-

vloeiing heeft opgehouden, al is dit op den

10** dag, doch gew. op den 40" dag; m.

bakal, het voorloopig baden van een lijk,

wanneer het eigenlijke baden (m. majit),

nog niet kan plaats hebben.

J^x/0 U^^^) moendoe, naam van een boom

welks gom en vruchten in de genees-

kunde gebruikt wordt.

^ JoL/O mendo, batav., van a ren -suiker

vochtig, in een staal van smelting.

^{^^^)c}sX/0 mendadak, batav. (jav.,

T.), onverwachts; m. mati,

komen te sterven; %"", zich ongevraagd

moeite geven. — [B.].

^ i^ JU/0 mendari, batav., garnalen van-

gen met een net.— [B.].

-^ C \ jJU/^ meiidaring (klanknab.) ,
geluid

^ geven als een zekere vogel (had

onder ^^J moeten staan, T.). — [N.].

^/ kkkD^cXJL^ mcndangoes (had onder

^^j moeten staan; over

de ingevoegde da of da z. Tub. spraakk.),

w. sum., zwaar zuchten; ach en wee roepen;

diep bedroefd zijn. — [N.].

^ iÜ^JU/O mendanging, w. sum., suisen

van de ooren {^^^^ T.).— [N.].

-^^\lXa^ (^. ^y> T.) mendaki, vv.

sum., ergens uitklimmen, bv.

uit een venster, put &». — [N.].

^/-^)CXJL^ mendamei, w, sum., op iets

gelijk; eveneens als iets anders

zijn. — [N.].

^ 4^) JU^> mendajoe-a, w. %v\m.,verrukt

zijn y in verrukking zijn.— [ü.].

y o y

l^ )(JOs/^> tranen; weeklacht; ^Sxdi)^^^

{straat der tranen), straat die de

roode zee met den ind. oceaan vereenigl

(ons Bab-el-Mandeb).

41

\ JU/0 I. mandar (niet in gevuld; eigen.

van een staatje en de bewoners er

van op Celebes, T.).

IL, böêroeng m., batav., een vogel-

soort, die op de beo gelijkt.— [H.].

j Ju^ mandor — port. man da dor —

hoofd; opziener, opperknecht.

^ \cXa^ moendoer, z. oendoer, batav.

(jav., T.), teruggaan, achteruitgaan,

wijken. — [B.].

) \ JWO mendera, langzaam in gang en

bewegingen, dat bij de mal. vrouwen

als eene bevalligheid wordt beschouwd;

manis m., liefelijk en langzaam.

UV JOc^ menderas en mederas, Ma-

dras.

^ \cXa^5 moendar-mandir, heen en weder

gaan; zich kronkelen als eene

rivier. — [B.].

12*
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<Kj^ \cXJL/0 niendersah verL. van Saw.iXo.

C*cXJL< menderany, z. b^nd^rang II.

C: OJ^yC I. meniloenj (jav., ï.), van de lucht

^ betrokken; regenachtig,

IL, bendoen^: (z. bondong. T.).

^ ocXa^? mendingan (comparalif vau 't

^ soend. monding, T.j, batav., befer

zijn, — [B.]. ^

C^
*^ lXa/0 niendftk, van troebel vocht fte-

zinken (z. ^ndap).

-x-LJjlXa/^ mendek, batav. (jav., T.), ge-

doken. — [B,]-

(^ jcXa/^ nioendoek, moL

^C_j5cXa-^ mondok, batav. (jav., T.),

logeeren: schieten; zich ergens

ophouden. — [B.]. — z. pon dok.

:»(^ qjS (^\l.v) niendekok (vuig.), batav.,

slapen. — [B.].

jCXa/^ mandoel, van vrouwen en vrou-

welijke dieren onvruchtbaar,

^ CJLX-JcXJL< mendelik, batav. (jav. en bal.

d^lik, T.), staroogen,— [^.].

LiisAJcXJOo I. mendelïka, naam van een*

boom — artocarpus rigida —

welks bast in de geneeskunde gebruikt

wordt; naam van een eilandje in de Java-

zee (nabij Japara), soms het verblijf van

zeeroovers.

IL (in tik. en poëzie), titel van zekere

hoofden: landvoogd , gouverneur.

OsXé^ mendam, bedwelmd^ dronken,

(JsX^ moendam, wan^ tobbe, kuip (spec.>

om er kinderen in te baden); dircn-

damk^nnja dalam ra. katja, hij doopte

het in de glazen wan, — * w^ sum., een

kom van koper of goud, bokor. — [N.].

^/.jCXJL^, mendönan, batav. (bal. ngen-

don, van elders komen, bv. om een

hanegevecht bij te woonen, geld te ver-

dienen, enz., T.), gast, logé, de gaandeen

komende man; komen en vertrekken,— [B.].

^/.iCXJL/O mindon, batav. (bal.), een halve

neef, neef (cousin) in den 2*^ graad

(jav. pindo).— [T.].

^ ^JS:v>cAJL^ mendantjing*, w. sum., iets

doen klinken dat een helder

geluid geeft, zooals ijzer tegen glas of

sommige houtsoorten tegen elkander, zoo

ook de klank door het weefgesloelte bij het

slaan voortgebracht; zoo zegt men bv. tegen

eene vrouw die aan het weefgestoelte zit:

mendantjinglali aga (l?), T.) sekali, laat

uw weefgestoelte eens hooren ^ doet eens

een slag enz, — [N.] ; dit woord hebben we

nu hier voor de 5^^^ keer, z. ^^^ en asvit)^;

(T.).
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c\JL/0 , beweend, bejammerd; van daar

bemind,

{JsX/>0 mendcÈra, eigen van 't bekende

eiland Madura.

(J^js^ niendöra^ soorl siamesche dans,

door mannen en vrouwen uitge-

voerd; troep dansers en danseressen, die

dien dans vertoonen; persoon van zoodani-

gen troep.

"^ *^lD ê^ÖsXé^ nieiidó&gang:, w. sum., zich

verzetten tegen, stribbelen. —

2JC\a^> pers., soort waterkruik.

•)(-2JcXa/ö mindeh, batav., netjes.

/ CcXJL/0 I. mandai, naam van een' boom,

waarvan de bast als geneesmiddel

tegen eene soort van spruw, löta mandai,

gebruikt wordt.

IL, w. sum., tante, ook moeder.— [N.].

-> lXa^ mendêra, z. bandera.

X- / Njg w> cXa^ mendiroes, w. sum., 6e-

gieten, zooals men bloemen

doet; schrikken (z. djïroes, T.). — [N.].

c\}^ maiidijaiig*, men., ons wijlen bv.

m. badji, wijlen de hadjimz. (T.).

cXJL^ mendikai, kleine soort water-

meloenen (z. t^mikai, T.).

t'-

^. cXk< en JjJJu, tafelkleed; servet,

handdoek; :^akdoek; van den gordel

afhangen of om den hals geslagen; hoofd'

doek, hoofdband; mantel.

)f JL^ menlr, batav. (jav.), '/ gruis yan

de gestampte rijstkorrels.— [T.].

] 1JL/C> herberg; verblijfplaats, woning.

yyo y

<^-J lx/C> plaats, waar men afstijgt of halt

maakt, wisselplaats; rang, graad,

waardigheid.

^( v*JL/0 niausi, men. uitspraak van

maugsi; maitsi-2, men.: soen-

loeng.-[T.].

i^^wJL/C moensaiig en m(]^san«^, soort civetlcat,

waarvan vier species: de eigenlijke

m.; m. uk ar (lang, kort van pooten, de

boomen beklimmend, en zonder civet) r m.

t^nggaioeng, of eenvoudig t^nggaloeng;

lil. pi^loet (civet van mindere kwaliteit),

z, ook onder ^mpis.

L^ xaju^I^. plaats, waar men godsdienstige

handelingen verricht; zeer bezochte

plaats; godsdienstige ritus.

L
^

_j éJ^KJ^ y ^öt/i vaderszijde afstammend;

verwant; bloedverwant; betrekking

hebbend, betrekkelijk, behoorende tot iets,

afhankelijk van iets; ismoe m., in de

gramm. adjectivum relativum, gevormd van

subslantiva of adjectiva, door de aanhechting

viin (^ .— , met onderdrukking van den
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^jcjc {aarde) y vormt men ^c^t^, aardsch.

«^ÉAN^JL^^ uitgewischt, uitgeschrapt; afge-
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schaft, vervallen.

c o

f
^jii^Js>rO , samenstellend; schrijver van een

Averk; titel van geletierden; taai-

onderwijzer,

2A/0 , in de gramm., van een noment_v«.
verbuiybaar, verbuighaar nomen,

[^^j^X.-^ . bescheiden, billijk, verstandig.

c 5>

/
5> c /

I, ^ éj^js^ , opgericht; in de gramm.^ van

een woord: eene fath (—) 6oven

de laatste letter hebbend, d. i. in den accu-

satief geplaatst, zoodanig woord.

) 4jwaA/0> bijgestaan, geholpen; verdedigd;

zegenrijk; overwinnaar.

\ _aV^JL>C, voortbrengen van gearticuleerde

en beteekenis hebbende toonen, spre-

ken; rede, redevoering; logica.

/ o

( oV^l vi. gordel, buikband, singel; min-

takoe IboeroedJ, dierenriem.

f^ cJatJOo , regelmatig verbonden; in versmaat of

rhytmisch samengesteld; poëzy, vers.

c y

m^K/O, ook wel ^, weigering; verhindering,

voorkoming; opsluiting; terugdrijving;

verwijdering.

t

cJ^juL^ plur. van »5U.

CU É..5LA^ . beschreven; in de gramm., van

een substantief gequalificeerd door

een daarop volgend adjectief; substantief,

gequalificeerd door een adjectief.

^x/0 menang, winnen (overwinnaar zijn);

winnen (in een spel enz.), vervoeren.

iLx/O menoeng, z. tj^noeng.

4->\a-5LL^ nienaiig'kabau, naam van een

vroeger rijk in de binnenlanden

van Sumatra.

^ a dv^iiJL^ inenongkerong, batav., wer-

^ keloos zitten op de heupen. —
[B.].

hoofd op iemands schoot neder-

leggen en van vreugde weenen. Het komt

van tangkoeh, voor overbuigen, eigenlijk

in den zin bukken.— [N.].

^ (Xj>>KJKk^ meningkah, w. sum., herhalen

of echo van geluid wanneer

zulks voor de eerste maal herhaald, of ook

voor de eerste maal teruggekaatst wordt.—

f^J^pj^ . geopend, open.

iXsSi:\j<AXyC y fem. van ^-^^^^; ^an alle

letters, behalve ^Ja, ^ji, )o en

t, open; open letters.

^2Ji(5sJi,^^ menaugkoeh, w. sum., het
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y c ^

(3 ^^^ i Meen; eenzaam; afzonderlijk; een»

^
voudig.

f
KA^iAJL/O , onderscheiden, afgescheiden, afge-

zonderd; los.

/ /c /

AjmxX? wm/, voordeel, baat; vruchtgebruik.

w yc !>

L xAjLo, verplaatst; afgezonderd,

dtAÜJL^ , eigenschap, deugd, iets, waarop

iemand trotsch kan zijn, talent, voor-

treffelijke handeling.

sc-klöJL/C , gescheiden, afgescheiden; gebroken,

'^
zooals bv. een touw of dergelijke;

afgesneden, afgeknot; gestuit, verhinderd

verder te reizen.

\uy !>

kÜJOo, verplaatsend.

I, fem. van JJüu; voorts van eene

wond de beensplinters van hunne

plaats stotend; zoodanige wond, van de

eene plaats naar de andere brengende,

\0 éJi-Ay^ y verminderd; beschadigd, defect;

gebrekkig.

a
^o y

j
aÜJL/C , overgebracht, overgedragen— ook

van een nom. pr., 4at eene zekere

beteekenis heeft, zooals bv. Moebammad

(eig. te prijzen) — ; van een woord, de

eigenlijke beteekenis verloren hebbend;

vervoerbaar; roerend goed.

y o ^

j oJL^ ,
goddeloos.

y <j !>

J5sJLy< -> naam van een der engelen , die de

overledenen in 't graf ondervragen

(v. d. W. geeft wel ^xio op, maar niet

dezen naam, zoodat het te vermoeden is,

dat het woord is uitgevallen).

c 5>

J^Tss/Ly^ , weigerend; iemand niet houdend

voor hetgeen, waarvoor hij zich uitgeeft;

niet vertrouwend; verwerpend, ontkennend,

verloochenend (z. moengkir).

/ !>

JS^Ky^ , onbepaald; in de gramni., van een

nomen zonder artikel; nomen zonder

artikel.

-¥: ivk-^sA/O menoembang, w. sum., met de

vuist ergens op slaan. — [N.].

^ i^-f-JL^ menoembiiij, batav., met een

trechtervormig net visschen. —
[B.].

ijs^JLo menombeng, naam van een berg

op Banka.

^ Ad^J^ menanipoeh (z. t^mpoh, T.),

w. sum., voorbij trekken; over-

trekken ^ overtreden; overschrijden; maka

söèngei itoe telah menanipoeh, de rivier

is buiten hare oevers getreden. — [N.].

y

/JL/^ plur. van X-x<.

{^^^^^Jk'/s^ menaiitoe, schoonzoon, schoon-

dochter; m. tjöétjoe, echtgenoot van
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iemands kleinkind (om 't Wdb. nog dikker

te maken, bad men er nog katiesiaarty

koestaart en andere staarten bij kunnen

brengen, T/).

^ /.^ ^vJCJsJL^ menantSwan (?), batav. wa-

jang, eigenn. van een zoon

van Bima.

^ jaJCxA/C menantang; (z. tantang. T.),sa-AXA/C

w. sum., legenover elkander; maka

roemahkoe menantang; deng;an tangsi,

mijn huis^ slaat tegenover de kazerne,— [N.].

^ KjSiXAX^O menindjal, wr. sum., begluren,

yc y

r. handelen.

ViZjL^O en -jp-^i«> groote weg: wijze van

w y

Lsy"
, teelvocht, mannelijk of vrouwelijk

(z. verder mani).

y

len, — [N.].

ajsxaJL^ menindjau, z. onder tindjau,

w^aarbij ik 't jav. m ^1 i n dj o had

moeten vergelijken. — [T.].

'^AJ^A^ menoetoeh (z. ^Jy, T.), w.

sum., los snijden; afbreken; een

gat in een dak maken, alleen in den zin

van die bewrerking bij daken voorgeko-

men.— [N.].

Zy o

jy,A^, verlicht, verheerlijkt, doorluchtig.

wx :>

JJT'
, verlichlheid ; verheerlijkend.

g i ^JL^, fem. van .yU, epitheton van

stad Madinah (k\yuS)iuüJs^).

de

menOêmang, vyr. sum., bevreesd

ijn; voornemens zijn iets te

doen (dit laatste echter niet zeker).— [N.].

zijn; voornemens zijn iets te

/ -JL/0> naam van een dorp bij Mekka, waar

de groote duivel met keisteenen (z.

djoemrah) gesteenigd wordt.

¥: LLi wJL^ (ontstaan uit Menaka, naam van

een hemelnymph, vgl. f^y^,

T.), sang Manijaka, naam van den 1".

koning van Bentan.

\^*^y>sjsX/C menït, z. mïnit.

y^jji^f verlichtend; schitterend.

^ ^«.aJL/0 manïra (jav.), l^te pers. in den

mond van Javanen, maar even als

in 't oud-jav. jegens meerderen. — [T.].

•x^/.i waJL^ meniran of memenirau, batav.

(jav., T.), naam eener plant,

geneeskruid tegen den druipert, phyllantus

sp.-[B.].

/ Msüj^k/C menipis en penipis — verb.

ned. — manifest (handelspapier).

>^aJL/0 manikam, z. JoU.

LvJL/O nienila, Manilla; rantai m., soort

zware gouden halsketen,

^*yj<XyC, de ware spelling van ^,

^ mee, z. kamoe.



ut

4^ mftwa, verhoogd (legend, van vernederd,

l^sï); opgehemeld, lekker gemaakt,

^ ) 4/0 moi, batav., =« b^loet.— [B.].

18S ^y*

AuÜ) êf/0,
overeenstemmingj eensgezindheid;

toestemming ; overeenkomst , af"

spraak (z. onder pakat).

/ y/
iÖ<J{S%A plur. van Joj^.

lur. van c:C>iyc.

/ X

LHJiV^» /even/oo-^e ^oö/p; woeste grond y

grond f
die geen* eigenaar heeft.

y /

t a/O)^ plur. van J^-
y

Mi y y

c> ) %/^> voortdurende toeneming; stof {materie

in legenst. van vorm); artikel, alinea,

paragraaf.

y y

f
J^ 4^ pltir. van i^U.

*> y y

) ^ moewaia, monding eener rivier; zekere

uitgestrektheid water vóór de monding

eener rivier.

y y

y yy

<X.j:L.JWo plur. van ^j^.

yy
.•0 14/0 plur. van c;^^.

L-Jl3 ) y^ pl^r. van c-a-ï^ .

y^
y y o

gSj
) 4,^, vriendschap, wederkeerige verbind-

tenis.

!> y y

*J\j/C plur. van ^y<.

y y ^^ ^

^\yO plur. van J^.

/wO)4/0 plur. van U^^.

r>o yo mCèboet (z. c>^^> T.), van

touw, draden, geweven stoffen en

dergelijke verlegen; licht brekend.

cX-^ ^, ^Qvs., vuuraanbidder, magiër; pries-

ter van die secte.

y o y

y y

v y y
^ ^^

IsS^ 4/0 plur. van iir^

.

]2jS^)yO plur. van Llir^.

lX-> Y^ en tt;)*^^.
pne^/er cfer Magiërs.

o y

^**j ^ I. rn^toe, stom van iemand, die

niet wil spreken; zich niet kunnende

bewegen; radeloos; pat (in 't schaakspel);

berhati m.

IL, klein, rond goud- of zilverblaadje, met

een gat in 't midden, voor borduursefe;

bladachtige versierselen van gekleurd pa-
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pier, goud- of zilverblik, op de punt van

sommige nagemaakte boomen (z. g^ttar),

van het stokje, dat door een hardgekookt en

gekleurd ei wordt gestoken.

III. en inetöê (Tamil niattoe, T.), woord,

dienende, evenals ons karaat, ter uitdruk-

king der hoeveelheid zuiver goud in eene

goud-alliage, waarbij men zich echter de

alliage, in stede van in 24, in 10 deelen

verdeeld denkt, zoodat door goud van 10

m. zuiver goud uitgedrukt wordt.— De

schrijfwijze m^töè is verkeerd.

L "* J ^ L mota, soort gras met welriekende

wortels, cipreswortel.

IL — oorspr. onbek. — zeildoek,

L** J A^ mcëwat, inhouden; bevatten; van

een vaartuig geladen hebben; aan

boord hebben; (ni§moewat ken T.), laden

(iets in iets).

^ / c^**-^ moêtë (vgl. moetij a , T.), batav.

(jav. of bal., T.), kralen. — [B.].

)t <^* É.X) möêtah, men. uitspraak van

moentah (T.).

f c /

/ -3 yo plur. van ci^^xo.

-x--^ 4^, madja möêdjoe, batav., soort ma-

C^ d/aY— [H.].

éJS^^ 1* mcèdjoer, (oningevuld; in tegenst.

van malan^:. in dezelfde rigting als

de weg, gevolgelijk niet dwars in den weg,

T.), z. böêdjoer.

IL, z. onder tjijamau.

^^ê«^, een* vooraf en onherroepelijk

bepaalden termijn hebbend,

^ 5^». 5/O, gevonden; uitgevonden; ondervon-

den; aanwezig; bestaand; gevondene

enz.

I, Z. l^uo.

C-^'y o y
o X ^ o •

( V«"^^ ê*/C en ó^s^yt tV3-^^ , telkens een , een

voor een.

cX^^ 4v^ ^^
'^'^i^?

zeggend, dat er één

(voorn, één God) is.

(3 4^ moêda (ook öêda), jong, jeugdig; van

vruchten onrijp; onvolwassen; door

uitwerking der hitte niet genoeg of niet

sterk gekookt, gebraden^ gebakken, gebrand,

geblaakt, gezengd, geschroeid, gedroogd;

van metalen niet fijn; sterk gelegerd; van

kleuren licht; helder; bleek.

il y y

ISÖ V^ ^^ 'i^yc, lief hebben; beminnen;

üJj^ en *iC^yo, liefde; vriendschap;

verlangen naar iets; geschrift, boek, brief,

brieven,

Só^ modar, van dieren, die moeten

geslacht worden , om ze te eten gestor-

ven, zonder geslacht te zijn.
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C,<3 4/0, toevertrouwend, in bewaring gevend,

C ^ lS k^ inöêdik, iii plaats van m^öêdik

(is een gissing van v. d. W.; moe-

dik is eigenllijk jav. evenzeer als mïlir,

T.), eene rivier opvaren, opzwemmen enz.,

zich naar de bovenlanden begeven (te Batav.:

zuidwaarts),

j<3 ^/0 mödal (uit 't Tainil, T.), kapitaal,

hoofdsom, inleg, fonds,

25<3 V^ mffidah, gemakkelijk, licht te doen;

men construeert m. ook wel met atas,

bv. maka m. atasnja b^ranaV, dan zal

zij gemakkelijk bevallen,

.Pcij.^ möêdin — verb. van ^jJ)^,

geleerde der godsdienst.

c t)

/ «jó 4X en ^ij-o, pubblieke roeper, die van

een' man arah, of, waar die niet is,

van uit de moskee, de geloovigen tot de vijf

voorgeschreven gebeden oproept.

i 4yC I. niö^ri, soort clarineL

W., soort stoffe,

-X" \ 4/0 mffiré, batav., een schot doen op zijn

S'

^<3^ = ^^^

i É^, van het water, van een' volkshoop

en van alle groote lichamen, bv. een

palmboom, zich heen en weder bewegen;

beweging heen en weder,

i A/o I. mcêra, naam eener vergiftige slang.

v*II., batav. (heng.), hals (mar.); m.

dama n ^ halzen en schooien, — [B.].

*JJ^
eigen knikker; z. koetih.— [H.].

\ A^ moewar (eigenn. van een rivier op

1 schiereiland van Malaka, T.).

/ ^

) \ é./C , erfelijk bezit, tot erfgenaam

gemaakt,

iU \ 4/0, tot erfgenaam makend.

en ^syo^ gedagieekend , gedateerd.

yC en 7-f^j de dagteekening bij iets&^
zettend ; kronijkschrijver, geschied-

schrijver,

cy !>

<3 S 4/0 j
pers., mirte-boom en vrucht,

/ K^ \ 4,/0 möêris, soort van sloffe.

C \ 4/^ I- inöêroeng, lusteloos, gemelijk,

^ zwaarmoedig.

II. (port. murao, T.), lont (z. tösnam).-

C \ 4/0 möroiig, soort pot, met een of twee

^ handvatsels.

C^ 3 i yc, merah mo^roep, zuiver rooc

(jav. möëroeb, vlammen, T.).

^ i ê^ mCëram, van het gelaat zonder glans

somber; van den dag zonder zonne

schijn, somber.
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JJ i ^/C mftrah, goedkoop, laag in prijs;

overvloedig, menigvuldig; mild, mild-

dadig, goedertieren, barmhartig, grootmoedig,

edelmoedig; medegaande, gul, gulhartig (men.

en koet. ook: gemakkelijk, vgl. onder mahal

en z. mcëdah, T.).

/C \ yC moèrai, naam^van een' zingvogel,

soort van kwikslaartje; ëkor m.,

kort, stomp (als een m.-staart; aan hel

einde wat breeder) afgeknipte strook van het

hoofdhaar, van de slapen tot aan het midden

van het oor, als opschik voor vrouwen en

mannen.

c /

)
yO , banaan- of pïsangboom— musa para-

disiaca— ;— als coU. (nom. unit. Sj^«),

banaanvruchten, pisang.

2 \ yC en ^jy^ (pers. «j^-*), marokkijnen

halve laars,

^a\ 4^, gewogen; compleet; van eene

munt wichtig, van een* vevs juist

afgemeten,

JJ \ y^, pers., laars, hetzij binnen of over-

laars; kous,

C J^^ ^' möêsa — verb. van ^^*^j^ .

IL, in de taal der ra'ijat, = tij a da.

/ N^ V^ möêsi, naam der rivier van Palem-

bang in haren benedenloop batang

genaamd.

^
C J^^y^ iMösa, batav. (port. mof a),^/at;w

van Europeanen.— [T.] ; slaven.—
[B.].

ywu É>ö , in welstand levend, bemiddeld, rijk.

pj^^ mdfsan;, z. moensang.

^AM É^O moèsoei^, boeg., pantoens zingen,

\uLvs> éyC, pers., muziekkundige, muzikant.

/ Jsu^ 4/0 9 pers., muziek.

>^o é/Cj ^y^j waarop iets bepaalds plaats

^ ^
heeft; saizoen, moesson, jaargetijde;

tijd, waarop de naar Mekkah ter bedevaart

gaanden plechtig bijeenkomen, plaats dier

bijeenkomst; de bijeengekomen menigte zelve;

tijd van den jaarmarkt, menigte, die de

jaarmarkt bezoekt. Eene mal. verb. is

mcësim, met de verdere bet. hel verloop

in tijd van het eene jaargetijde tot weder

hetzelfde, d. i. een zonnejaar.

<Xj^ 4/0 moesoh, z. s^t^roe.

f -.*w 4/C , ook wel ^y<^ , Mozes,

Mi P

f
-aO 4^0 , lastgevend, verordenend [voorn,

bij laatsten wil] ; lastgever; testateur.

s \0 ^/0 of ^^yo, het voorgaande.



C^ 3 #AO V^ > beschreven; voorzien met iels;

begaafd; verheerlijkt; geprezen;

in de gramm. nomen substantivum.

' '^
\ 4AO V^j verbonden; in de gramm.:

woord (nomen of partikel), dat ter

verbinding van twee voorstellen dient; mau-

soel liarfïj , conjunctieve partikel (conjunc-

tie); mausöêloe 'smïj, conjunctief nomen.

UI

/ AO %^.^ verordend (voorn, bij laafsten

wil), gelegateerd; mcêwassa bihi,

zaak y die gelegateerd is; m. lahoe, aan

wien gelegateerd is; m. fïlii, zaak, ten

opzichte waarvan verordend is,

<XrSA^ yO, gapende wond, waarin men

het been kan zien.

o /

m^AO V^ ' plaatsing; zitting: met plur. ^)yo ,

plaats, oord,

f
—I^ ^ 9 voorbereidend.

189 d/r'

y c /

A I^Ql iuC, ^)y< en )ix^)yo, vermaning.

i4/0 mSrol, verb. van J^.

:)f C É-/0 ? möèwang biakan?, w. sum., den

^ rug toekeeren; vluchten, — [N.].

^, \s^é^ mö^ngil, batav. (bal, T.), van

wat Idein en mooi is dotterig, —
[B.].

p. 4/C cn »^, pers., magiër; vuuraanbidder.

w / 5>

i o ^ .^, makend, dat iets goed uitvalt;

besturend.

C^^ É^ ni®wak, ivalging gevoelend^ zooals

bv. na \ eten van veel vette kost.

OaJ %^» plaats in tijd: bepaalde tijd,

Ij^^aJ ém/C, bepaald of aangewezen, om op een

zekeren tijd plaats te hebben; regeU

matig; vast, ten opzichte van den tijd.

[
o •> ^, standplaats: verblijf op de

'^
heilige plaats, die men gedurende

de bedevaart naar Makkah bezoekt, inz.

op den berg "arafab; plaats van het laatste

oordeel.

^ o y

(^
^
^ ^ 4^, bestendigd; gelaten; zooals iets

is; in het midden gelaten; opge-

schorst; bestemd, tot iets, voorn, tot vroom

of algemeen gebruik; vermaakt tot vroom

of algemeen gebruik, d. i. als c-iJ»^; legaat

tot vroom of algemeen gebruik; manko^f

*alaih], aan wien iets vermaakt is.

i^^ ^ mö^ka (skr. m o e kh a) , aangezicht, ge-

laat; voorzijde; binne7i' of buitenzijde

van een vel papier, dus de twee binnenste

of buitenste bladzijden; van een ingebonden

boek de twee bladzijden, naast elkander;

zichtbare oppervlakte, bv. van de aarde;

m. bantal, plaat van goud of zilver, of

van borduurwerk, aan den buitenkant van

de groote, vierkante hoofdkussens; m. pa-
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pan (aangeziclit van planken), een onhe-

schaamd bakkes; m, aj§r, de oppervlakte

van het water; m. dj ala n , punt, waar

meer wegen bij elkander komen, van waar

men dus naar verschillende richlingen kan

zien, wat er aankomt; menanti .dim(£ka

djalan, op zoodanig punt wachten, om

iemand niet mis te loopen; dimcêka, voor (en

face); m^mb^rï m., toegevend jegens iemand

zijn; m^mbcëwat m., iemand lekker maken;

s.§b^lah m., bladzijde; m. mêdja, blad

van eene tafel; beriU€êka-2) verschillende

gezichten aannemen; huichelen; z. s^möëka.

u/ / 5>

cXj5 4/0 , bevestigd; vast; versterkt; herhaald;

verdubbeld; krachtdadig; streng; be-

vestigde enz.

iXÓ ê^ » bevestigend; versterkend; herha-

lend; verdubbelend; bevestigende enz.

^ wjO 4/^ mcjèkir men. uitspraak van .cU

(T.).

W / 5>

/Ju 4/0, gesteld, om eene zaak als wakïl

waar ie nemen; gestelde enz.; zaak-

gelastigde; zaakwaarnemer; zaakbezorger;

commissaris; de daemon, aan wien de

bewaking der onderaardsche schatten is

opgedragen; moewakkal fTlii , zaak, waarin

een wak'il is aangesteld.

, iemand stellend^ om eene zaak

waar te nemen; committerend; iemand

stellende enz.; lastgever; committend.

^y mcekiin, vcrb. van (^-

,*p 4/0 mcêkoen, soort van kom, met een

deksel, waarop een knop, dienende

ter bewaring van spijzen, voorn, op reis.

<XÓ 4/0 möêkah, overspel, echtbreuk; de

persoon, met wien men overspel drijft.

C^ 4/0 I. mög'a, soort van neteldoek.

IL, mögra-S (jav., T.), bij geluk (bij

wenschen).

^ *-5 4/0 mögor, batav. (soend., T.), naar

publieke vrouwen gaan, hoereja-

gen. — [B.].

y- L iLS 4/0 mögök, batav., niet vooruit

willen als paarden die af zijn

(vgl. soend.).— [T.].

^ \ 4^ manla, batav., preekstoel. — [B.];

au is onbataviasch (zal dus Jj^

moeten gespeld worden, T.).

^ j
^^m&il^(skr.), oorsprong; aanvang; begin;

oorzaak; reden; moélaken, begi^men;

aanvangen; s^möêla, van den beginne, van

voren, op nieuw; niemoelaken, beginnen,

aanvangen; semoèla, van den beginne, van

voren, op nieuw; s. djadi, van af de

wording; van af de geboorte; bermcèla,

aanvankelijk; het dient voorts, in een

verhaal, ter aanduiding van den aanvang

van een' hoofdvplzin, in 't nederl. wellicht

weder te geven door om weder te beginnen

met iets anders, d. i. om voort te gaan.
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voorts sem celaan, op een door s^moêla

uitgedrukte wijs; inoêla-S, aanvankelijk;

eerstelijk; in de eerste plaats; ten eerste.

\ ^ mcêli (lamp. maagd, T.), naam eener

soort van pisang, uil de Lampongs

afkomstig.

j 4^ moêwal, walgen; neiging tot braken

hebben; misselijk zijn; m. lapar mis-

selijk zijn van honger.

vi J A^, z. onder ^^<.

\^^ysj Lr^ liiteloet, mond; muil, bek, snuit;

opening; gepraat, gebabbel (vgl. onder

bêêwah, T.).

ÜiJi A/C, geboortetijd, voorn, die van Moe-

hammad; geboorteplaats.

jj i^^ mo^loed, batav., de maand Rabi-^ JyO
oel-awal. — [B.]; z. ^^^.

;/ !>

) (L/O , in een ander land geboren; vreemd;

geboren van een arabischen vader en

eene vreemde moeder; geboren van een^

vader, die slaaf is; van een Mroord nieuwer"

wetsch—; van een geschrift apocryph.

¥: y 4/0 mc&loer, batav. (jav., vgl. m^lar),

uitrekbaar als zijdegaren, gomela-

stiek enz.— [T.]; rekken, langer worden. —
[B.];— z. öêloer.

^ ^J 4^ mèlör, balav. (soend.), slaperig

van aard, slaapzuchtig.— [T.].

^ T3^ ^' mèlèr, batav., pol, iemand die

een ander's vrouw beslaapt, een

vrouw die men er op na houdt, — [T.];

bijzit; hoer, par amour. — [B.].

*II., men. spelling van moelïja. —
[T.].

/ >>Üê./0 mïBlas, darmjicht; koliek.

i^j É./0 mölong, naam van een' te Riouw

onbekenden boom; alleen in böëw^ah

m., soort van versnapering.

{^^^^ É./0, gewennend; gewend; gewoon;

vertrouwd; gemeenzaam; gewen-

nende enz.

(^ Q,j A/C, samengevoegd, samengesteld; uit-

gegeven van een boek; uitgegeven

boek.

^^ Q_J ^/C, samenvoegend, samenstellend;

uitgevend een boek ; samengestelde;

samensteller, schrijver van een boek, uit-

gever.

iXA^Jé^» verbondenen, bondgenoten.

^^^JiJj.^, batav. (jav., T.), soewara

möèloek, hoog of ver klin-

kend, van een stemgeluid, dat met veel

krachtsinspanning wordt voortgebracht.—
[H.].
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c ö i %iO molek, fraai y mooi, sierlijk
,

bevallig.

c3 y 4/^ >
geboren; zoon; geboortedag (z.

möêloed, T.).

. J 4^ , Aeer, Aeere, landheer, huisheer;

meester; rechter; vrijgelaten slaaf;

maulana, onze heer, ook als titel, die men

aan vorsten, hooge magistraatspersoonen en

rechters geeft (Mijnheer).
*

^ ^ 4/0 mömo (vgL momok, T.), batav.,

spook om kinderen mêe te verschrik-

ken.— [B.].

^j^^ A/0 meemoet (z. e:^^^, T.), van

touw, stoffen, papier en dergelijken

min of meer vergaan, verlegen.

\^^^ys^ 4/0 mffimit, verb. van e:^vJU/«i ) t)ou: .

L
,

Ji/0 A/O mömok, s^pooA^ w^aarmede

de kinderen bang maakt.

men

^w^ ê^ momin, verb. van ^y^)d^.

•*w^ 4/0 en ^^j^^ geloovend (aan God en

aan Moebammad), geloovig, in dien

zin; van God beschermend; geloovende

enz.; ^j^t, de geloovende enz.; van God

rfe beschermende; ^Ja!)«3j^, dienaar van

den beschermende (z. momin).

VA^ 4/0 ? mumie.

..4 4/0, bcèwali sekati mo^na, z. deel I.,

bl. 299 links.

(,.i>0^ , in de gramm. feminini generis,

femininum; kruiper, flikflooier; moe-

annatz lafadlij, femininum naar de uitspraak

(den vorm); moeannatz ma'iiawïj, femi-

riinum naar de beteekenis.

M^ * ^^

<X->4/0 mö&nah, verb. van ^yoj^.

/.j m 4/0 möèoen, weenen (is dit ook al

Rijow^sch? vgl. jav. möëhoen, T.).

^2$ 4/0 möèha, koet.,: mcëka (ook: p^möê-

wan; bal. mowa, T.),

•X- 2$ 4/0 möèhi, == bcevv^eb. — [M.].

-x- 25 4/0 moÈwah, w. sura., vragen, verzoe-

ken.— [N.].

/ j^^JbjyC, z. ^^^.

. *.lè 4/0 , bermöèhoen, z. onder^y (alwaar

pohon wordt uitgesproken, T.).

/ ^X5 4/0 mfthin en mê^ïn , verb. van

_^ 4^5 4/0, gegeven, geschonken.

:? c /

/^ 4X6 4-^> door de verbeelding gedacht, inge-

beeld; ondersteld.

f C 4/0 mö&wai, van deeg rijzen; van onder-

scheiden dingen, wanneer zij gekookt

worden, zooals bv. rijst, zich uilzetten.
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¥: <j>o 4^ möèjoet of sangga, soek.,: böêjoet

(oudovergrootvader of moeder).—
Onder b. staat een andere beteekenis op-

gegeven (T.).

cXJyC niöêïd, verb. van j^A^^jar.

/ KMO yC ïïioêïs en moèliis, verb, van

ii.>4^ möjang, overgrootvader, overgroot-

moeder, overgrootouders. De mal.

noemt in de vv^ndeling, t#t eene niet te

bepalen grens, wijder in de vorstelijke

geslacbten, dan bij den geringen man,

möjang ook iedereen, die drie graden

hooger, dan een. ander of diens echtgenoot,

naar een' gemeenschappelijken oorsprong

toestaat; nënek m., vooronders; möjangda,

in de eerbiedige of hoffelijke spreekwijze.

^L-Jl->^^ möêjoek, batav. (bal. ngöêjoek,

T.), den kop laten hangen, van

een zieke kip; ook door vaak of moedeloos-

heid. — [H.].

/KJ 4^ m«ïli, batav., deurgordijn. —
[B.]; mw-ili, mili of pamili,:

l^langsé; moê-ili pintoe pangkèng, een

gordijn buiten de deur van de slaapkamer.

[H.].

•^U>OV^ «ïönjet, div., aap (batav., uit

't soend., de gewone kleine aap

en slechts bij geëuropeaniseerden aap in 't

algemeen, T.).

MAL.-NBDEBL. WOORDENBOEK. DEEi;. lU.

C/^.y^ mönjos en mönjes, van het aan-

gezicht beschaamd, wegens het

niet bereiken van zijn doel, dat een ander

bereikt heeft; bekaaid van iets afgekomen;

met ledige handen afgekomen.

<^L-*^, z. onder lf<.

-x- <K< niêh, batav.,: ^^.— [B.]; hoe de h

hier gehoord is, begrijp ik niet (T.).

\^ maha (skr.), groot, best, uitmuntend,

luisterrijk; zeer, in hooge mate, ongemeen,

in de hoogste mate.— In sommige uildruk-

kingen wordt maha verkort tot mah (z. een

voorbeeld onder J^^, T.) en vormt dan

met het siibst., adj. of verbum, waartoe het

behoort, één woord; maharadja, o/?/?erAeer,

keizer, souverein; mahadëwa, godheid van

de hoogere klasse, voorn. Sïwa; maharesi,

aartsheilige; m. taulan, boezemvriend; m.

besar, zeer groot; m. b^sar radja, zeer

groot koning; m. b^sar tcëhan, zeer groot

lieer, opperwezen; mahamoelija, zeer heer-

lijk, heerlijkst; mahasc^tji, zeer rein, reinst;

zeer heilig; mahatinggi, zeer hoog, hoogst.

i, JVi,g/0, te vreezen, vreesselijk.

^OsA^^, uitgeweken, voortvluchtig; landver-

huizer, vluchteling; voorn, wegens

vervolging of algemeene ellende.

^pV.^ tiiahakam, koet, hoofd- rmer in

tegenst. van kadang. — [T.].

13



/ -lOVi2/0 mahaligai, z, m^lïgai.

/^u2/0 niahani, nom. pr. f.

2JoVj2^> aangelegenheid f waaromtrent over-

eengekomen is; aangelegenheid (iis-

schen verscheidene personen geregeld.

r ClXX^L^, wel geleid, inz. door God op

het pad der deugd.

/jV-S;iV^2/0 mahadjana (skr. mahadjana,

T.) en mahdjana, groot man,

doorluchtig man; deugdzaam man; koopman,

/ Ci\(l/C , aangeboden, ten geschenke gegeven,

o y

,j2/0 ? bruidsgift, vóór het huwelijk vastgesteld;

koopprijs eener vrouw, aan de ouders

te betalen, waardoor hij eigenaar wordt van

haar lichaam. In *t mal. gew. in de laatste

bet.

194 *yU^

f -Jjg Jlf^ maharisjl of maharesi , z, onder

maha.

•K-/ )^^^0^ >^^ maliarcèngoes, w. sum.,

pruttelen, morren, — [N.].

jT , pers., zegelring, jsegeL

^ i^ J ) ^,^ maharabo, w. sum., zich

buitengewoon vermaken, z. me-

njarabo. — [N.].

f,—^ y&^> 55. onder maha.

• ) ) y^/C maharana (skr. m a h a r a n a , T.)

en mahrana [in feik. en poëzie], de
ul)^-

groote strijd.

/ / /

is ^^/C plur. van JbU .

•K- / ^JO *.^^o maharingei, w. sum., hinneken,

zooals een paard. — [N.].

)t A/JfO ^^^ maharïngeih, w. sum., geluid

door aanraking van staal te weeg

gebracht, zooals wel gebeurt als men messen

met de nagcjs probeert. — [N.].

^ / wwy..^ mehsaii of maliêsan ; mësan.—
[B.].

^^ ê^Aj^^L^ mahasoetji, z. mah a.

L^; J aS^^x? mahaköta, z, makota.

L ^ /)A^2/0 mahlabi, soort versnapering.

L^rjVi-X^ plur. van ^i^^.

AÓ^J<^L< ,
plaats waar men kan omkomen;

gevaarlijke plaats; zeer groote

woestijn.

/-IvaA^ malia%ai, z. m^lïgai.

^ i-\y|Nj2/0 mahimbang, w. sum., bevreesd

zijn. — [N.].

^ ^^^2^ mahambo, w. sum., brullen. —
[N.].

^ 4.A-4*^ mahomböè (lees ju^, T.), w.

sum., iels te zien vragen en er

mede wegloopen. — [N.]; z. ^a^) (T.).
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^ .

^jf^f?
^ niahoembei (z. onder &j^) ,

T.), w. sum., iets ier leen vragen

en het tegelijker tijd^ wegnemen (wordt

veelal tesamen met j.j^^^, gebezigd en

beteekent alsdan iemand door zoete praatjes

op eene listige wijze bedriegen,— [N.].

y o o

\,4-,IL< > verzuimd; verwaarloosd; onge-

bruikelijk.

y y o !>

<^A^i2X), fem. van lW*; in de gramm.,

van eene letter zonder diakritische

punten; letter zonder diakritische punten,

\^i2/0, nalatig, zorgeloos,

) %jJ^Q^ •> in de gramm., van een woord:

eene hamz (f) hebbend, woord met

eene hamz,

/ KNiCXx^i-O^ meetkundige, voorn, voor on-

^
deraardsche waterleidingen en

dergelijke werken.

L , y 4i2/0, (e vreezen, vreesselijk.

^ él^ 4.^ mahoedjoe, w. sum., aan

iets beginnen; mahoedjoelah

deiio^an töëlis, kom, begin te schrijven,—
[N.]; z. ^j^ en ^,) (T.).

-X- IK 4 4/2/C malioerö, w. sum., met velen

aanvallen, — [N.].

^ /^ \ ^^' mahöêrej langkali (z. cerai,

T.), w. sum., afdwalen, ver-

dronken; op verkeerde wegen raken; zijn

wil bot vieren, uilgelalen of vrolijk zijn

&\— [N.].

/.jCXa^*^ mahïdin, verb. van ^^ciJl^sN^.

/ jJsK^^/0 mahêsa en mcsa (in hik. en

poëzie )
— skr. ra a h i sj a— buffel

(zeer vaak als naam of titel van Javanen

in verhalen en gedichten^ T.).

^/•vAw^A^L-0 maliiësan, z. mehsan.

^/-v^ I. niaï (mei), ned.. Mei,

II., verkorting van ^ii^^cj^,

c

/ -/O pi Lir. van LU.

uV«>v^ pliir. van LU.

LJiJU^ plur. van jllU).

C i^N-^Vy^ plur . van jIaXo

y
y /

iV.^^ plu1 i V.-AX) piur. van ,j.xo , gordel,

0^> \V,A^ plui'- van s-^Ua^.

.«/.^\.A^ phir. van .^^^' ^^.

/.w^La^ plur- van <d^xo.

^/.iV.A/0, pohon (1. poehoen, T.) miana,

batav. (bal. T.), draagt geen vruch-

15*
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ten. De bladen dienen als geneesmid-

del— [H.].

^^^y^j>^ en (^::^nX«, dood, gestorven; lijk,; z.

111 aji t en ma j at.

A^^^JjyO plur. van ^#^j.

L
,

,

^ Vaa/O , verbond, overeenkomst, verdrag.

. ^r^JüTVjL^ I. mdjan; dobbelspel met twee

groote dobbdsteenen (böëwali m.),

die op eene groote aclilkante tafel met

hoogen rand, doch zonder voet (papan m.),

gegooid worden.

^ II., w. sum., grafzerk der maleiers. —
[N.]; z. mësan (T.).

^SiWC, pers., lens,

iJ^jSiXA^ luëdjah (batav. mëdja) — porl.
• ••

meza— tafel (cf. ütiiT^).

/j)cXa/^ ^^ d'*^? o/?e/i plein t plaats voor

lichaamsoefeningen, renbaan, exerci-

tieveld (mal. mëdan),

(^ i c\a-^ mïdik, z. sïdik.

/.iCX^^o mêdan, z. ^^ïjju.

2$lX/^ midali, verb. van üv\x«^.

/.jCXa-^ midin, z, mahïdin.

«A/O, pers., bevelhebber, vorst, aanvoerder,

k >-A^ mira, balav. uitspraak van mïrah.—
[B.].

LIU ) Y-^*^'
erfdeel, erfenis.

J
^

Z. -^);^.

t> >->yO mêrad, z. ^)^^.

^ / fjsj wy^ miris, w. sum., doortrekken,

doorzijpen als hel water bij pa-

pier of bij slecht doorbakken aardewerk.—
[N.].

^/ fjg^^ mêres, batav. (jav. pèrès,

T.), eene korenmaat afstrijken,

gelijk strijken, — [B.].

C Y-A^ miring, op zij liggen, naar de

^^ ééne zijde overhellen, hellen, neigen,

schuin afloopen,

2$ Y-A/^ mërah, rood, ros, bruin, tot een'

zekeren, moeielijk te bepalen graad

van donker. Men gebruikt dit woord van

den blos van vruchten, wanneer zij van

groen tot rijpheid overgaan, onverschillig

welke andere kleur zij dan aannemen; m.

menjala, vuurrood; m. t^lor (roode van het

ei), de dooier; mêrah-mérahan, roodachtig,

25 >->yO mirah, robijn; karbonkel.

c /

, pers. (vgl. üJsJU), tafel

, pers., vreemdeling, gast.
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y

L—)) V-^s^O, goot, kanaal.

y

/*i ) V"^y^ ' ^^^B^chaal, balans; de weegschaal

(teeken van den dierenriem); in de

gramm. paradigma van een verbum.

\ Ua^ ' gordel.

/ >>*vyO I. mësa, z. maiiësa; kaïn anak

m., zeker kostbaar lijnwaad; eene

halfzijden sarongsoort, zwart en wit geruit,

met rooden kepala (z. ^^, T.).— z. het

voorgaande.

II., batav., naast tcêding. — [B.].

c y^

J„vsjsA^ 1 dobbelspel, hasardspel.

y

^ yW»A^ niisir (van ^^ , waar het gefa-

briceerd wordt? vgL ^^. , T.), w.

sum,, galon (passement). — [N.].

25 yW^yyO? welstand, rijkdom; linker zijde,

linker vleugel (milit.).

Li>A^JSA^ mïsik, naam van een* boom.

^ >w*>yO mêseni, balav. (jav., T.), glimla-

\ chen, — [B.].

^ /•wVj^A^ mïsan, balav. (jav. of bal.), neef

(cousin).— [T.]; en misaiian; soe-

dara m., neef, nicht. — [B.].

)f/«wwjy0 mèsan, batav., grafteken, van

hout of steen, waar de naam van

den overledene op staat; batoe m.— [H.];

z. mêdjan II; vgl. mak. mesang, ook

nisan en ninsan iii 't men. mal. uit 't

pers. nisjan, soend. paisan.— [T.].

cAU\A.A.^ mësah (zou mandarsch zijn en eene

bij beteekenen — zoodat anak m,

zou zijn: jonge bijen), tjorak anaV m.,

ook tjorak mata bïlis, zeker fijn geruit

goed, met zwarten grond en roode of witte

slreepen (z. onder mësa I, T.).

^XwiA^ mêsoli (vgl. o. pïsoeh, T..), met

vuiligheden schelden (jav. pïsoeh,

mïsoeh, T.).

/ <-A^A.A^ wiïsai (Tamil, T.), knevel (baard);

m. lalat hinggap, knevel, bestaande

uit een paar haartjes boven iederen mond-

hoek, vergeleken bij eene vlieg, die zich

daar nedergezet heeft.

y o y

^JLisj^9 storax, mirrehars.

Ui «

i/^ mijan^, naaldvormige vezels, zooals

bv. op de spruiten van den bamboe,

bij sommige delfstoffen of houtsoorten op

de breuk; eigenaardige krieweling, zonder

dat iets te zien is (z. samïjang, T.).

^ oijc^ mèngèr of mön^èk, batav., m.

mcêloetnja: is scheef, zit op zij.—
[H.]; mêng^ok, scheef staan, scheef, bv.

van gezicht. — [B.].

C a^/w-0 mijap, z. onder tjijap.

l^iL-A^ mïjah, z. onder tjïjak.
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(JfJv^ ïMïk?— smtr. van marëka?— prou.

pers., sing. en plaats, gij, gijlieden.

/

K-^Qa^^ Michael.

C. ^ \j^j<i mêg'a *(skr. megha, T.), wolk, inz.

wille, waar geen regen in is; m.

berarak, (rekkende wolken (z. awan).

^L3 J>s^/0 mègTèk, balav., naast nièngkè,

nic^ genoeg kracht beziHen, om

het een o ander te verrichten, bezwijken on-

der een last, niel weder kunnen loopen.— [H.].

/ii^VA^ mëgaii, soort versnapering van eieren

en meel, die bij de koffie gebruikt

wordt. Het is eene soort van dodol.

J^ , mijl, onversch. welke; mijlpaal; zuil,

obelisk»

^, Mw^ ittïlij z. moe-ili.

-¥:
f
\j</^ Mflël— eng. mail— mailboot; mail,

^ ^Aa/0 niilir, batav., zeewaarts of stroom-

afwaarts, noordwaarts gaan,— [T.];

z. ïlir en möedik.

i\/jljtAA^ mëlangkolïjah, z. ^aJ^^^jIa^.

LLaAa^ milik, z. cSL,̂

vA/O > naam der letter é .

•X- >A/^ mèmè, batav. (bal. moeder, T,), fca/r^r,

^ kindermeid, oude huismeid, — [B.].

^(J^4^^ mïmis,.batav. (bal. of jav., T.),

jachlhageL — [B.].

i^^/0 luëmang, van natuur, natuurlijk

(het echt-mal. woord is s ah a dj a ; 't

gebruik van m. te Rijow is weder een

bewijs, dat het zeer afgeweken is van *t

klassiek mal., T.), van ouds, van altijd, van

zelf sprekend; uit den aard der zaak

voortvloeiend; al vast, bij voorraad. Kan

als een bevestigend antwoord soms door

wel zeker, dat spreekt van zelf; altijd,

vertaald worden; ambellah m., neem het

al vast.

C a.4ws^ mêmek, grijnen. ^

c\JLvjs,A^j rechter zijde; rechter vleugel (mi-

lit.); geluk, voorspoed.

/^ ê.^>yO, gelukkig; gelukkige.

y 5> c X

<KJ 4«4^a/0 (lïial. maimoenah), fem. van

^^y^, als eigenn.

/ wA«^ I. mina (skr.: visch, T.), (mina gadjah

volgens Klinkert zeekalf), g a dj ah -m.

(olifant-visch), walvisch.

*II., batav., een zwarte vogel, meestal

beo genaamd (zeer te betwijfelen, T.). —
[B.]. — z. tïjoeug.

III. mèna lajangkan: het vliegertouw maar

goed toehalen, als de vlieger te hoog gaat.

Men zegt ook lajangan pöêtoes — voor

het vliegertouw breekt, maar öêloer tali

lajangan— vieren, — [H.].

^^2>^A^ mïiiat, deelneming, belangstelling.
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l^^jvjs^ mïnit (en meiiit) — verb. ned. —
minuut,

^^AAyC mïiioem, drinken (drank gebruiken);

^ iets drinken ; sommigen veronderstellen ,

een' stam woord pïnoem en van daar ook

meminoem , en in der daad vindt men hier

en daar sporen er van.

c\JLa/^ mniah, verb. van LJu^).

¥: O 3.^/^ 5 katjang mèon»', batav., soort van

^ erwten, in 't wild groeiende en niet

gegeten.— [H.].

J^^, z. J^ (maula).

^ i^S 4.A./O nièwèk, batav., pruilen.— [B.];

möëloetnja m., den mond ver-

trekken, van iemand die schreijen wil,

de lip laten hangen, wordt ook gebruikt

voor het stijf op elkander houden van de

lippen.— [H.].

a
5 5»

Ay^ plur. van J^.)j-

V

/j É^ plur. van LU .

/

25 É.A.VO mewah, overvloedig, inz. van Ie-D^^

vensmiddelen.

/ -Ajs^ plur. van XjU .

t, JIa«.a^ minjak, olie; vet; smeer; (hier

ontbreekt een verbale vorm, T.),

met olie enz. behandelen; olieën; m. tanah,

aardolie, petroleum; m, ïkan, traan (visch-

olie); m. p^kkat, zalf (z. ook onder ^^^^^

T.); semïnjak, vetblaasje op de stuit van

vogels; naam eener kleine, zwarte en vergif-

tige slang, die zeer glad en glimmend is;

naam van een' eetbaren, zoutwater-visch,

ook geroet- 2 genaamd; naam van een'

boom, welks bladeren het voorkomen hebben,

alsof zij met olie besmeerd waren, en de

wortels waarvan als geneesmiddel tegen de

kinderpokkeii gebruikt worden.

^ (^, )fc3 wk^ menjaclik, batc^v., iets dat men

reeds een keer gedaan heeft,

alweer en alweer ivillen doen, bv. opium

rooken. — [H.].

^ #) \\j^ menjaro of meiijaroli (manja-

roe, of in *t noorden manjöroe,

men. uitspraak van y^ju van 5^, T.), w.

sum., iets aan de Godheid verzoeken; Gods

hulp inroepen, — [N.].

^p \\^ (z. saring, T.) menjaring,

^ w. sum., opvangen; grijpen; m.

angin, naar den wind grijpen (vergeefsche

moeite doen). — [N.].

^^ ii«Jv*A.^ meiijalak, w. sum., plagen;

kwellen, storen; anak m.,

plaaggeest, grondv. salak.— [N.]; en toch

hier in plaats van onder salak; zulk een

handelwijze is wel een bewijs, dat v. d. W.

zijn Wdb. met opzet lijvig wilde maken

(T.).
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>) ^«A^ nienjarabö, w. sum., zich bui-

lengewoon vermaken; luidruchtig,

vrolijk zijn; slamw. rabo. — [N.].

-^ / J> 0\ >-A^ menjoeroeti, w. suni., iets

ergens onder van daan halen bv.

het vuur onder uithalen; van soeroet, —
[N.].

^iiliSijJjs^ menjeloiitjoiig (Mjeloiigtjoiig,

T.), batav., onbeschoft, vrij-

postig handelen, van iemand die zonder

permissie te vragen een huis binnenloopt

tot in de pangkèng. — [H.].

^ y*Y^^
menjaii, batav. (jav.),: k^m^njan

(koet. m^njin). — [T.].

^ ^ jlIjl^ luaujinnjö, w, sum., afzetten;

bedriegen, — [N.].

-X- ) \ ) 4A/C menjoewara, w. suni., komman-

deeren; de kommando woorden

bezigen, zooals bij het krijgsvolk, menjoe-

wara-^n kommando; m. pengingatan,

voaarschuwingskommando; m. p^ k ^r dj aan,

uitvoeringskommando, — [N.].

i/J Éjv»/0 menjcèling, v^. sum., iemand den

rug toekeeren; opvliegend zijn (dit

laatste onzeker). — [N.].

^ \,^ ^-jsjk^O menjirak, w. sum., versprei-

den; uit elkander sluiven; ver-

strooid worden; laloe brasnja m. di

tanah, en de rijst viel uitgestort op den

grond (grondv. sïrak). — [N.]; z. sërak

waaronder v. d. W. bet. had moeten

plaatsen, naar hij was een liefliebber van

omslag (T.).

)(
Z' C ^-AA^ menjirei, w. sum. (klanknab.

woord), men gebruikt dit woord

om aan te loonen, dat men een zachten regen

hoort aankomen.— [N.]; manjèrejkau: iets

strooien korrels die als 't ware onder 't

vallen ritselen; sèrej manjerej, ritselen van

bladen (T.).

-X- 0^>^->^*^ menjênjè, batav. (bal. ni^nje-
V • V

njèh, T.), bij herhaling wateren;

nat opgeven, van een wonde. — [H.]; smel-

ten, — [B.].

..*, de letter nö&n, 20« van het arabisch en

maleisch, en 30® van het door Marsden

gewijzigde alphabet, luidende als de nederl.

n.; als cijferletter z. abdjad; in geschriften

van godsdientigen aard verk. van jJ .

y

Vj, possessief pron. suffix, 1. plur. masc.

en fem., ons, in den gen. en ace.

^O na, batav.,: nah. — [B.].

"X- / js^>^ o naas, batav. uitspraak van

^u\-[B.].
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<^^\J, naM-3, naam eener groote soort van

gamat

J^^^^ o of ^^U nabo of naboeni, w. suui.,

• alle; een van beide is slechts goed;

de onzekerheid is ontslaan doordien in hel

handschrift de
^ eenigszins hoog geplaatst

was en dus ook als de mini im ala kon

genomen worden. — [N.].

P^li, z. ^.U.

d^o nata (in hik. en poëzie), heer; meester

(meestal, als in 't jav., sang n.; skr.

natha, T.).

^Jf'o liatar, effen; gelijk; tegelijk plaats

hebbend, zooals bv. het geweervuur

van een peloton; effen grond; grond van

eene schilderij, eene stoffe enz.

20. z. latar.

mj\j miang (in hik. en poëzie), klein

venster (natang, siam., venster, T.).

/^3^^^ s.:iJ\J nata köêtai en nag'a köè-

tai, naam van een heidensche

handeldrijvend stam van Voor-Indie, die

door zijne vrekkigheid en rijkdommen

bekend is.

M /jo O natal, batav. (portug., T.), kerst-

mis; hari n., kerstdag, — [B.].

/

/ f^4>S^O, van eene ziekte ongeneesbaar;

ongeneesbare ziekte,

^ j^és^^XS nadjis, verb. van ^j*^.

^ ij>v.j:f^ o natjat of atjat, men.,, patjat

(waarvoor Klinkert 't soend.

patjèt opgeeft, zeggende, dat patjaA niet

goed is). — [T.].

)cX::^o nachoda, z. anachöda.

ÖjlX^O (pers. }$}jó^U), schipper; scheeps-

gezagvoerder,

^Vi nadi (skr. nadi. T.), polsader; pols.

civj? buitengewoon; bijzonder; zeldzaam.

ZJ \c3o, fem. van het voorgaande; buitenge

y
y y

wone zaak; rariteit.

y

e^vJ, berouw hebbend; boete doend; boe-

y

jf-

y

,0 , zomerachtig; zomersch; heet; zomer-

maand.

teling,

\\J I. nara (skr. man), in titels, bv. n.

wangsa; n. adiradja; n. pati, heer der

mannen, d. i. koning.

II. nara setöë, naam van een' heester

(z. l::^^^^U, T.); n. pöêsi, naam eener

geneeskundige plant.

j\3. vuur.

c y

\,^ iVi iiaraka, z. narakg.



^ </ v ^

202

^ i\j en narindji, oranjeappel; oranje-

^ kleur,

UI c/ /

p^j^TL^ iVj ,
oranjekleurig.

/o/ /

Li5^> \\j (skr. narangka) — pers. na-

# rank — , oranjeappeL

^j;^^5 \\j narwastoe (Tamil? T.), uar-

wastoe en narestoe (andropogon

muricatus, jav. laraseloe. T.).— z. onder

akar.

/ jggVj nasi) batav.,: nasi.

^^^^^..^^^VJ nasib, verb. van l^^^.

>\j nasir, verb. van^U, als eigennaam.

Vi, menschelijke natuur.

eieren, in korrels gemengd; n. godak, rijst,

met eene zekere saus gemengd (z. onder

godak, T.); n. angkatan, rijst, voor gasten;

n. cëlam, rijst, met allerhande soorten fijn

gesneden groenten en fijn gesneden gekookte

garnalen gemengd; n. niïnjak, rijst, met

boter gemengd; n. l^mak, rijst in kokosmelk;

n. b^sar, groote stapel gekookte en geel

gemaakte póêloet, met rood geverfde eieren

ingeval, die bij verschillende feestelijke

gelegenheden verschijnt ('t zelfde onder

adap te vinden onder een andere benaming,

T.); nasf-S, z. bQtï-2.

y

O^AoVi, oprichtend; nederdruklcend (bv.

ongeluk).

^j^\j nasi, gekookt graan, voorn, rijst;

dagelijksch brood; n. adap-2 of adap-

idapan, rijst, die, na het sluiten van een

huwelijk, waarvan de bruid eene jonge

dochter is, vóór de jonggehuwden geplaatst

wordt, die daarvan elkander een weinig

in den mond geven (vgl. onder adap, T.);

n. köëning, rijst, met curcuma geel gemaakt;

n. damai, rijst, die bij huwelijk met eene

weduwe gegeten wordt; n. dagang, rijst in

een blad, met een weinig visch, voorn, voor

vreemdelingen; n. t^lor, rijst, met gebakken

j^i\j , helpend; verdedigend; helper; verde-

25 >AO

diger.

\j of ür^UJh Nazareth..^i

/

J!^
,Vj, bloeiend; glanzig; helder; schoon;

levendig (van kleuren).

^ ^^\;^, door de spraakwerktuigen gewij-

^ zigde en beteekenis hebbe7ide klanken

voortbrengen; sprekend; met spraakvermogen

begaafd.

Ji3V.> ,
aanschouwend; beschouwend; toezien;

/
aanschouwer; beschouwer; opziener;

inspecteur : rentmeester.
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y

t^i3 vj , verbindend; ordenend; samenstellend;

^
dichtend; samensteller; dichter,

y

v^O , van kleedereii zacht; van planten zacht;

malsch ;.\din laai zacht, niet hevig,

i\^,|,^ vj, fem. van het voorgaande; van eene

vrouw een lekker en vrolijk leven

leidend; zoodanige vrouw.

l Q, -C V_^ iiaiig:ak, naam eener soort van

palmgewas zonder stam, evenals

de nïpah,

/ -ÜvJ iiangoei en nan^oêi, naam eener

kleiner, rosachtige soort wilde varkens,

^ ^ V > . nuttig; voordeelig; goed voor de

gezondheid.

<XAu? o j buit; vrijvüillige gave; wat men

vrijwillig op zich heeft genomen, h\,

het preêken; wat men meer doet, dan waartoe

men verplicht is,

/Msi\j napas, z. jJ6.

( i»J4s3\J napis, vcrb. van het ook gebr.

/^aü, alléén in Moehammad napis.

VjV.) napal, soort van mergel, die onder

water zoo glad en vast wordt, dat er

soms geen anker op houdt.

jVi napai, naam van een* boom.
C5^

Lf'
i\j, verminderd; onvolmaakt; onvolko-

men; gebrekkig; in de gramm., van

een verbum, welks eerste radikaal eene

j of ^^ is, volkomen; zwak; zwak verbum.

C /^5^^^ *^^^^ ^'^^^ ratel; klok; klokje.

<Xj\j iiapoli, naam van een diertje, dat in

gedaante veel overeenkomst met een

hert of ree heeft — moschus javanicus —

;

dwerghert; dwergree; gazelletje, — De na-

poh, is de grootste^ volgens anderen de

kleinste van die soort. — z. p^landoek

en kantjil.

P o nakal, stout; ondeugend; moedwillig;

baldadig.

. )6 o, zwak; onmachtig; vreesachtig; bloo-

hartig; weigerachtig , een eed af ie

leggen,

C.^S o naga — skr. naga —, draak; slang

van buitengewone grootte (z. ook onder

dandang I, T.); nag:a-S, zaadhout (mar.);

in de bouwk.: dikke, van boven flauw bol-

vormige plank, tusschen elke twee van de

vier hoofdstijlen eener vorstelijke woning,

waardoor de naden der planken bedekt en

de s^rï astana afgesloten wordt.

VamS o nagasari, naam van een* boom,

die schoone bloemen draagt — me-

sua ferrea.

/ -V ê«D Ci-^ vj nagaköètai, z. nata köëtai.

* /

.jo? 5^ai;e; geschenk; met plur. Jiy)^

vrijgevig ; milddadig.

j
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j\J nali, woord bij het pörok-spel en andere

spelen, waarbij naar iels gegooid wordt,

uitdrukkende de verhouding van den eenen

speler lot den andere, of de anderen, wan-

neer de eene, den eersten keer misgegooid

hebbende, bij den eersten overgooi (dus bij

den tweeden gooi) het voorwerp raakt

(vgl. onder döêwa, T.).

-)f x.üo jaalaii, batav., laadstok van een

geweer; z. nal — [T.].

j^\j nama (skr.), naam; benaming; kalegorie;

klasse; n. batang töêboh, naam, die

de ouders aan een kind geven, zooveel ais

ons: voornaam; doopnaam; n. jang m^-

noentoet faham, vraagwoord; bernama,

een naam hebhen, genoemd, genaamd zijn;

m^namaken , een naam geven aan een

dir. obj.; noemen (beter menamai; me-

namaken, iels, tot of als naam geven,

maar of het ligt aan 't Rijowsch weet ik

niet, het fijne onderscheid lusschen i en

ken wordt in dit Wdb. niet opgegeven;

Klinkert geeft aan momber akk^n, dat

V. d. W. terecht met m7&aMe^. wedergeeft,

de beteekenis van bekakken, T.); ternama,

beroemd zijn; befaamd; senama, van den-

zeflden naam,

jvJ namoen, w. sum., dat woord

heeft verschillende beteekenissen

als: slechts; wanneer (echter niet vragend);

gelijk; evenals; soms is het voorgekomen

^cJL>^

in den zin van gedurendf; nameen ter-

lintas, ïnja m^loempoeh, treedt men

slechts in zijn schaduw, dan wordt men als

geraakt, — [N.] ; hier had plaats gewonnen

kunnen worden als v. d. W. aan lamoen

had gedacht (T.).

cX^vJ, pers., geschrift; brief; geschiedenis;

werk; voorbeeld; tijpe.

o o nanar, als zinneloos, zooals bv. door

overmatige hitte; in een' lichten graad

krankzinnig ; getroubleerd,

^ ( mS Vi nanas en ananas, batav., de ananas

(plant of vrucht) — ananassa sali-

va; bronielia ananas— ; n. hïdjau, de groene

ananas— ananassa viridis— ; n. koendai,—
ananassa polycephala— ; n. söêrat, de bonte

ananas— ananassa scripta— ; n. tembaga,

de koperkleurige ananas — ananassa ru-

bens — ; n. toempang— ananassa pyrami-

dalis. — [L. bew.; C.]; z. n^nnas.

ij\j nanin^, naam eener groote soort van

wespen»

<K^\S nanah, etter; materie; bisoel m^-

ngangkoet n., de bloedzweer vult zich

met etter.

^ fj O nau, w. sum., van buiten, uit het hoofd;

adjar nau, van buiten leeren.— [iN.].

C #)0 naoenj, lommer; bescherming; bcr-

^ naoen^, lommer enz, hebben; zich

ergens ophouden; vertoeven.



b^-
^J iiacrjn^, naam van een* vogel van

de grootte eener gans.

2$ O nah, inlerj.

C AXbVi nahak, van lusten, bv. de eetlust

opgewekt door genot, doch onbevre-

digd.

y

L.x^-> vj , plaatsvervangend; plaatsvervanger;

vicaris; vice — ; bv., ïiaïb radja,

vice-koning,

Li5s-^o naïk, naar boven gaan; omhoog

gaan; rijzen; klimmen; toenemen;

grooter worden; van een mager lichaam

bijkomen; (hier ontbreekt de verbale vorm

menaiki, T.), zich hegeven op iets; stijgen

op iets; beklimmen.

^.
)b ïiaim, verb. van ^xaj.

LlUv-A) I.? pers., fy'7ie kandij.

IL, uitspruiten; uitschieten; uitkomen; van

den grond voortbrengen planten; met plur.

CL;U'Ui, spruit; kiem; plant; gewas; bakke-

baard; — plur., heelkruiden; simplicia,

L^rAVv^^ plur. van c:jUJ.

/—J>v^ (van ci;UJ, plant), de planten

betreffend; botanist.

25LAa> en i*4U>, ligging; zijde; streek; ge-

west; gedeelte; iets; een weinig.

w ^^

is yo , prophetie.

/ wO ^ propheet.

<X\Ai? fem. van het voorgaande, profetes.

lXa-O? voortgeworpen; weggeworpen; plur.

^iio:), zekere drank, uit dadelen of

rozijnen bereid.

^•jVJLi pi ur. van ^x^jlu.

c/

^>, laag; gemeen; verachtelijk.

(KkX,\JL> netijasa (skr. nityaca, T.) en

IIentljasa, altijd; altoos; gedurig-

lijk; eeuwiglijk duur; voortduring; senetijasa

(bij smtr. s^ntijasa) en s^n^ntijasa,

zoolang (in duur), als {geiixrendé); zoolang

er duur is; altijd enz.; senantijasa, alsof

n anti, de wortel vv^are, is onzin.

y

<Ks^K/^, spruit ofjong van hetzelfde jaar;

/

y y
besluit van eene sluitrede.

ZSvJSiX);» ontkoming; gelukzaligheid in de

andere wereld.

(u y

\V«Sfc^? timmerman; schrijnwerker;j\^ui)Jo
,

een stam der ansaraeische Ara-

bieren.

y y y

L ** y^-juA ^s^r-i> plur, van L^^U.

y y y

<^AS^V-rS^» onrein zijn; vuil zijn; morsig

zijn; met plur. cljLjIso, onrein-»

heid; vuil; morsigheid.
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/

( )jgv.rï^J> en ^l^i, gew. met J), Hiel,

/
aan alle vorsten van Abijssinië

gegeven, zooveel als koning; keizer.

r> y

(.Xsi\>> naam eener landstreek, bevattende

het hoogland van Arabië.

/

/ J^IS^ en {j^^ , onrein; vuil, morsig,

drek, stront; afgang; pis; uitspraak

nadjis; n. b^sar, c/reA; stront; afgang; n.

k^tjil, pis; n. öêdang-2, afgang, bestaande

uit kleine stukjes met bloed.

o /

U^^i^rSï^j bij eene verkooping opbieden,

alleen om anderen aan te moedi-

gen, hetgeen verboden is.

o y

wjSiAij ster; gesternte; geboortester; lot,

^ bepaalde tijd; termijn; jaargetijde; de

plur. ^ en ^y^ ; mal. ook boek, waaruit

iemands lot door het raadplegen der sterren

kan opgemaakt worden; 'ilmoe 'nnoedjöêm,

sterrekunde; m^lïhat n.; de sterren raad-

plegen, m^mbóêka n., het boek n. openen,

d. i. naar iemands lot in de sterren vor-

schen.

wSüX) plur. van ^j.

L) I., verschijning; zichtbaarwording ;

opkomst.

II, plur. van >^i.

5> !>

(L^^

C Z'

J^=^
), kelen; slachten.

o y

/ Ué^SijSf ongeluk; tegenspoed; iets onheil

brengends; onheil voorspellend aan-

zien der sterren; ongelukkig tijdstip; on-

gunstig voorteeken; ongelukkig, rampspoedig;

onheil aanbrengend; onheil voorspellend.

y

r WsKJSiAi, onheil aanbrengend, onheil voor-

spellend.

y y

/.i vAW^JShivi;, dual. van het voorgaande,

^^ y «»> ^

^jL.:s\iJ) (de twee onheil ann-

brengenden), de planeeten Saturnus en Mars.

!> c y

^^^JSuJ, pron. pers. 1. plur. masc. en

fem., wij.

o y

4jSfcAi, g'ctan naar iets toe; streven naar

iets; wenden der oogen naar iets;

op zijde zetten; schudden, zooals dobbelslee-

nen in de hand; zich buigen; met plur.

y^i en ^1^:0), gang; richting; streving;

buiging; weg; voetpad; spraakkunst, spec.

de woordvoeging.

Ui ^ ^
o ^

éJSaxi plnr. van ^.

/J^^jSS^ plur. van ^^i.

(3 41^^ nachöda, z. naclioeda.

y

^)i\^, roepen; uitroepen; roeping; uitroe-

• ping; stem of kreet van den roepende,

in de gramm.: vocatief; roep-partikel. —
z. jIx*
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-^)c\-J plur. van >JÜ.

<X/C ) cX-i ? berouw, wroeging van het geweten;

boetvaardigheid,

<^->cX->> klaagzang; treurzang; lijkrede,

-^V-^lX-J plur. van |4J>J.

V > cA-i ^ drinkgezel; drinkebroer; vertrouwe-

^
ling; geheimraad; hofnar,

\ cX-i ? toewijden; plechtig beloven; doen

van een gelofte; met plur. j^^,

wijding; plechtige gelofte, aan God ge-

daan.

iXJ plur. van . U .

c/

J^

s §\ lX-> plur. van *ƒ Ai .

^ ^

/•

Y->cX^^ Gode toegewijd; plur. .^Ü, tfaar-

schuwend; vooraf vermanend; lot

dat einde afgezonden; apostel; j^sXJ] , de

apostel bij lülnomendlieid d. i. Moehammad.

) o naratja (skr.), fijne weegschaal',

(^^ ) J naraka, en iiaraka (skr.), hel,

bevattende tal van plaatsen voor

verschillende martelingen; n. löka^^de

helsche gewesten.

(j^^^j) noerMsa, tegengift.

/*OÖ o en
^J>,^J^9

nardus,

^jj^/v^ o, z. c>Awj^li.

/ wo^ ^^> pers. narcis, steen of bloem.

^) J naram— pers. narm^^, bas, bas-stem,

] wO J nirmala (skr.), vrij van onreinheid;

zuiver; klaar; rein.

-;,^) L-S> doodstrijd.

c y

lJj gering; weinig talrijk.

—^ L-) 5 ^«VjA «^ Je/i doodstrijd bevinden; den

geest gevend; doodstrijd.

y y

,

J
l-i? g^^oei van het zaad; wat het zaad

doet groeien; regen; mondvoorraad; wat

men voor de gasten bereid of hen voorzet.

/ ) l-> ? wö?^ gereed gemaakt is, om een* gast

te ontvangen; wat men den gast voorzet;

geschenk; herberg; nachtkwartier; gezegende

spijs; aanwas; menigte.

^ *^, éénmaal afdalen; afvloeien van voch-

ten; zinking; verkoudheid,

y y y

/ . tV.i& L-> ? !^ich onthouden van onbetamelijke

handelingen; , . , van al wat on-

rein is;— gematigdheid. \

/ Usii iiöcs (vgl. jav., T.), naam eener soort

van eetbaren inktvisch, die gedroogd
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uitgevoerd en ook van China, op eene betere

wijze gedroogd, ingevoerd wordt.

vrouwen.

iJ V-A\*J 9 op krediet verkoopen; verkoop op

krediet,

gV.^^, uitstel van betaling, aan een* schul-

denaar verleend.

/ /

^^^^.^^anjO en h^:> ,
gewag maken van iemands

geslacht; vragen naar het vaderlijk

geslacht; tenig leiden tot iels; afleiden van

iets; geslacht; afkomst [voorn, van vaders

zijde]; verhouding; iw, in de gramni.:

adjectivum relativum.

<Xaaiu> , verhouding; evenredigheid [ook malh.];

d^ngngan n. kepada, in verhouding

tot.

<Xj^j^ en Lu>J, geslacht; oorsprong; afkomst;

verwantschap; genealogie [voorn, van

vaders zijde]; vaderschap.

^i;^^,^ plur. van ic^wJ.

/ -A*w.>, vö»^ /i^^ geslacht zijn; verwant; van

het geslacht zijnde enz,

' tr/v.Aiw^> nestaennoesta, bekijven; uitschelden;

*
doorhalen; uitmaken (i jav, nista

uit skr. kanistha: zeer klein, verachtelijk

enz., T.).

C._ ^ oLujL^ nestapa (jav. uit manastapa,

T.), groote kommer, zooals bv.

door den dood van een bemind voorwerp

op eene onnatuurlijke wijze; groote ziele-

smart; zich onthouden; boete doen,

^CvJSi:CuO nistjaja, zekerlijk; zonder

twijfel; gewisselijk.

AjsüXaj^, voorbeeld; origineel; klad; af-

schrift; exemplaar; expeditie.

c y

/ ""^ -^^>
, naam van het karakter, waarvan

de Arabieren, en dus ook de Mn-

leiers, zich tegenwoordig bij het schrijven

bedienen; geivoon arabisch schrift,

ww>, gier (vogel).

c/

CJL3sanj>*>? Ci^A^ en Ci^, vroom zijn; toe-

wijden en als offer aanbieden; zich

geheel toewijden aan de beoefening der

deugd; plichten jegens God; offer, Gode

aangeboden; verdienstelijke handeling.

5> !>

) ^^ V^^^' ^an j^.

y c

oXaawO , vergetelheid.

/

^«,AAAgw>, xdtstel van betaling, aan een'

schuldenaar verleend; krediet, dat

men den kooper geeft.

y •>

j t3 V-aJüJ 5 pers., sal ammoniac; z. sadir.

^.
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\Jijijj, pers., teeken, merk; sein; kenieeken;

zegel; wapen; vaandel, vlag, banier;

doelwit; schijf; teeken op een graf, graftee-

ken, tombe, zerk (z. onder mèsan, T.);

ordeteeken,

yUo ? mne vrouw mishatidelen of brutaliseren;

boos worden op iemand (inz. zijne vrouw)'

en hem in den steek (aan zijn eigen lot

over-) laten (eene wijze van straf voor

eene booze vrouw).

\ L/J^^ van eene vrouw ongehoorzaam en

kregel zijn, zoodat de man onophou-

delijk toornig wordt; van den man zijne

vrouw mishandelen, haar brutaliseren; boos

worden op iemand en hem verlaten; koken

of zieden van toorn; van eene getrouwde

vrouw onhandelbaar en kijfziek zijn, zoodat

de man zich gedurig boos moet maken.

u/ y

ma-\Q^, aanwijzing; aantooning, openbaar m

king; openbaring; met plur. ^^^,
tekst; woord; letter [eener wet van den

koran, van eene leus]; n. karïm, de

eerwaardige openbaring, d. i. die door den

koran.

L j Vjü^-^. wortel, oorsprong; zeker gedeelte

van iemands vee of ander vermogen,

waarover de tiende moet betaald worden,

d. i. 200 dirham of 5 kameelen; vereischte

hoeveelheid,

MAL.-NEDERL. WOORDENBOEK. DEEL IIL

vu 5

ir. van .^oU .\\j^J plu

f^JyjsO^ plur. van h^^l ,

V.A^J plur. van ^;L^i,

y y

c y

L-^'^^-^? plo^ntifig; oprichting; vastzetting;

vaststelling; wat geplant of opgericht

is; standbeeld; afgodenbeeld; seinpaal; doel-

wit; schijf; uiteinde; ongeval, ongeluk; in

de gramm. de klinker falh (-^), als teeken

van den accusatief of conjunctief; accusatief;

conjunctief,

c y

y^^ I., hulp; verdediging; bevrijding.

II. plur. van ^öli.

y c y

/m) ^\OlS 9 christen,

y y c y

/J)jA^ plur. van ^j)^.

y c y

/ --i ) y^<a->j christelijk; in 't mal. ook nog:

christen.

c y

L^ JlMD^'i ^ helft; wat middelmatig is; noch

groot noch klein, noch oud noch

jong; nasfcènan, helft, die genomen is.

o

i> ^,^^ A- helft; billijkheid, rechtvaardigheid.

y
^ y

—^^^^J>y van berouw oprecht ^ waar.

^^^JL/^ > , deel, aandeel; lot.

y
U
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/
^'^^n.jLJL/^ s , raadgeving; waarachtig en

onbaatzuchtig advies; vermaning,

waarschuwing.

L ^ĵ j^ojs , onrein; onreine.

y

C ^V-t^- % plur. van Liki.

/ IJ^JslJ * schrander; bedreven; scherpzinnig;

schrandere enz.

y y

/ W^Js-i en (jiSsi, schranderheid, bedre-

venheid.

c y

iclLOLkLJ , naam der dentale letters cl>, u\ L.

/
^ 9

l_ 0^7 % plur. van ^kaLJ.

y ié ^

J>lA|^J . droppel; droppel van het mannelijk

zaad.

y

L o y^ ? en ^^, welsprekend; welsprekende.

y

i Q W_? . spreken; op eene zekere wijze

spreken of zich uitdrukken; zeggen

in dien zin (bv. de koran zegt dat).

y y
AAp % . ft/ïA, oogopslag; uitwerking ^ inz.

slechte, van een' blik; sympathie;

zorg; toezicht.

y y

( C *öJ' ^^^ ^^^^ betreffend; zichtbaar; in

^ */ oogf loopend; het zien betreffende.

c y

üo-i en ^ll^i, orrfe; aan elkander rijging

van kralen; reeks; samenstelling in

versmaat; dichting; wijze; methode; gebruik;

gewoonte; levensregel.

y y r>

A Ui-J pl^iï*» van ^AÜi.

y

yJ:2-> > gelijk aan iets anders; overeenkomstig

met iets anders; tegenover (vis-a-vis)

gesteld aan iets anders; gelijk aan iets anders

enz.; ui-'sxwJÏ t^ia^, het aan het zenith (c:^'*^)

tegenovergestelde, A. i. het voetpunt of

nadir; t^laül, het tegenovergestelde bij

uitnemendheid, d. i. het nadir of voet-

punt.

y

./Ji-J ? volgreeks.

^\.JtJ plur. van (>.

y y

^\jü , struisvogel,

y

cy

f^^j^J^y beschrijven, voorn, met lof; beschrij'^

ving enz.; in de granim. adjectivum;

epitheton; lof.

cy

/ M>JO 9 bestendige voortduring; altijddU'^

rendheid; draagbaar voor een lijk;

de vierhoek in de gesternten groote^ en

kleine beer; banatoe na'sj, die gesternten
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in hun geheel; de drie sterren buiten den

vierhoek, die als het ware het lijk vooraf-

gaan; ibnoe na'sj, een enkele ster van die

sterreheelden,

, zool, onder^^en voet aangebracht,

hetzij van een' mensch, of van een'

lastdier, schoeisel, schoen; hoefy'zer.

^ys

c / /

r,>, van bevestiging, pos. of neg., zoo is

het; ja; weL

>^J^-> phir. van a:.*^.

/ / o

\j^.^ plur. van ^A^ii.

/ o /

<^,^|^,.xi > welstand; genoegen; fortuin; comfort.

/ c

«X^IO^C-^ , gemak; welzijn; welbehagen; lekker

leven; welstand; rijkdom; comfort;

met plur. ^, ^^'^), c:->U$ii en vuU^i,

gunst; weldaad; weldadigheid; geluk; ver-

maak; vreugde; vrolijkheid.

y cx

mjsJO en 9^ f
naam eener plant, munte.

mjOt)^ naam eener plant, munte; lang, slap

en wachelend man; lange en dunne

vrouwelijke schaamdeelen; z. n on o.

{^ $lJO f
'^ij vluchten tot; wij nemen onze

toevlucht tot; wij zoeken onze toevlucht

bij; <xl51jJ^, ik vlucht tot God; <!cJL!b J^iü

Ci^S J^^, ik vluchl tot God van dit (het een

of ander kw^aad); z. Jyc).

y

p^Jl>)j welstand genietend; een lekker leven

^ leidend; welstand genietende enz. •— met

plur. i^Usii, gemak; lekker leven; welstand;

rijkdom; schatten; gunst; weldaad,

i) naiig, minder goed voor jang (z. nan).

ii I. iioeiig (gemeenzaam als troelelnaam

voor kinderen van vorsten) — verk. van

göêiioeng— , berg.

II., uitroepende nabootsing van een gal-

mend geluid, langer gerekt dan toeng,

zooals bv. dat van eene groote klok; zoodanig

geluid. — z. k^noeng, l^noeng en k§l§-

noeng.

ij I. nin^ (zelden),: bening: (eig. jav.^ T.).

II., uitroepende nabootsing van een rin-

kelend geluid, zooals bv. dat van een

belletje. — z. lening.

^.wA\A,JÜ lüiigsun, jav. (in ariningsun,

T.), van mij, mijn,

^sJSsJo I. nangka, naam van een' vrucht-

boom— artocarpus integrifolia (z. ook

onder bïdji).

IL (iianjka), men. (nan en ka de verkor-

ting van ika), deze, dit (vgl. nantoen).—
[T.]-

H- ij>A5sJt.> nangkat, soek., de vierde dag

na heden.
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*t^

^ P T^^ nongkrong: djongkok en

^^ djongk^rong. — [B.].

JO (oud-jav. nagawwang: draak-

mensch) eigen, van een held en

titel van 1 verhaal, waarin hij optreedt.—
[T.].

•x- «-Lüi nangloeng, batav., stellage, scha-

vot— [B.].

^ jü/^JO nlngning, batav., een dun koperen

werkluig, yv^RTOf de marskramers

met eene hout slaan, naar het geluid zoo

genoemd. — [H.]. ,

///^\a^>> gesteldheid eener vrouw, die in de

kraam is; kraambed; bloede dat na

de geboorte uitkomt (z. onder mandi, T.).

L ^ VA-J, van waren gewild zijn, aftrek

hebben; van eene markt levendig

zijn.

L
,

^lAJ^ L, huichelarij; veinzerij, schijnheilig-

heid; beniifak, huichelen, veinzen,

II. plur. van LüiJ.

JUJ> pilur. van jii.

/ /

LTi.
\jij pilur. van ^^/^i.

c /^

^>AiJ, van een' pot overkooken; kooken

van toorn.

c /

f^isJLS$ van reukwerk verspreiden van zijne

^^ geur; van een' kouden wind waaien.

c /

^^;sJlj 9 blazen met den mond.

o y

f mJlS en cy^^h ^iel; bloed; lichaam;

persoon; hij (zij, het) zelf; individu;

zelfstandigheid; lust; begeerte; voornemen;

wil; grootheid; waardigheid; trotschheid;

nijd; bedrog; list; ondeugd; straf; doodstraf;

n. *akad, het contract zelf; nafsoe ^Imoe-

takallini, in de gramm, de persoon, die

spreekt, d. i. de 1^. persoon.

*

f mJu » ademhaling , adem; menafas, adem-'

halen, ademen; beroafas, adem

hebben,

y c y

/ _SLwg^,iJ> pers., wellustig; zinnelijk; wel-

lustige, wellusteling.
y

y y y

Lll^VÜA^) plur. van Liüu.

yy y
«

^_Üfl_> ' uitgaven; het noodige, om te leven;

behoeften; onderhoud; n. jang dlahir,

openlijke behoeften eener vrouw, d. i. zulke

die haar in slaat stellen, volgens haren

stand te leven; n. jang batin, geheime

behoeften eener vrouw, d. i. de bijslaap van

een' man.

y y

. \sl1j Mly gift; geschenk.

fj^^^^èLS plur. van ^^.

/ I P^> 7 '^^gj^gi'i^g; verdrijving; banning;

verbanning; onkemmig; weigering;
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ontkenning, ook in de gramm.; negative

imperatief; verwerping; afkeuring; verloo-

chening; ontkenning, in de gramm. oni-

kefiningswoord; negatieve imperatief,

/ ^SLJ 9 verworpen; afgekeurd; weggeworpen;

verworpene enz,

^_,>j\^N nafiri— pers. nafïr of nifïr— zeker

hazuinvormig instrument. De staatsie-

nafiri van het voormalig rijk van Djöhor

is van zilver.

y

Jl^ y kostbaar; begeerd; kostbare enz,;

groote rijkdom; Moehammad n.,

nom. pr. v.

L Q > nap, z. enab.

^ l JlJ nak of U, w. sum.,: hendak,—

[N.].

vüJ en >ui, plur. van S^UJ.

JbvÜ-J plur. van S-Lüi.

iSivuLi? zuiver zijn; bij het zuiveren uitge-

zocht zijn; als goed uitgezocht zijn;

uitgezocht en beter gedeelte van iets, dat

gezuiverd is.

SijvJLj: '^^ met plur. Ui en > Ui, uitge-

zocht en beter gedeelte van iets^ dat

gezuiverd is.

215 ^Üaüj

oVJU plur. van Jblii,

<^ vjl«i : ^^Ui met plur. Ij^Vw, uitgezocht en

beter gedeelte van iets, dat gezuiverd

is; uitgezocht en slecht gedeelte van iets,

dat gezuiverd is.

yy :>

^v-aÜJ plur. van u^aaJ.

ij^/vü^ nokta en nota — verb. van adaiü

(mal.: noektah) — kleinigheid van

het een of ander, als snoeperij.

c y

(^\n_> , gereede betaling; gereed geld; goede

munt; gangbare munt.

c y

( viJl^5 borduren; schilderen met meer

dan ééne kleur; bijtelen; graveeren;

munten; borduursel; schilderij.

c y

Kpp J^ y vermindering; nadeel, schade [moreel

en in hoedanigheid]; gebrek (onvol-

maaktheid); wat ontbreekt,

y o ^

.-A>/^n y. nadeel, schade [aan goederen].

c ;>

l^ü s en köi, plur. van ^llaiu.

JtJaiU. P^^^l' ^l^P> ^^^l^f i» de gramm.

diakritisch punt, ter onderscheiding

van letters van gelijken vorm; afgezonderd

gedeelte van voeder; z. c:^,
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c X

kÜ-J overbrenging ; overschrijving; overzet-

iing; afschrift; overplanting ; vertaling;

verhaal.

\u o y

214. ^/i

henis hebbend; woord van een onbepaalde

beieehenis; woord zonder den artikel J L

(3 é!>s> naköda en anakoda, batav.,:

/ AJi_^ , overbrengen enz, betreffend.

c y

viLJ, wraakneming; ontevredenheid met iets;

^ laking.

y

vn,_> en Ju, plur. van Xa^.

cl;W-HJ plur. van X^.
y

y ^ y

A-^JLJ, ii^ en IaJü, wraak; straf.

y
•• •

L..^A>il-^5 hoofd (van een' stam, eene ge-

meente en dergelijke); aanvoerder,

i^jSS ttek, nê en nê, z. nënek.

y

CDw^LJ plur. van ciJÏXi.

-)f

^

c
y

,\5s-)^ huwen; trouwen [eene vrouv^^]; van

/

j

eene vrouw het getrouwd zijn; bij-

slaap; echt; huwelijk,

\,>o nakara, keteltrom, die met twee

stokjes geslagen wordt; pauk,

y c s>

c y

, punt; top; stip; vlek; geestig ge-

zegde; zinspreuk,

P^Jf afk

y y

iSsJ, ongeluk; onheil; in de granjm.

onbepaald zijn; eene onbepaalde betee-

%<r\y^ , a/keuring ; verwerping.

nachoda.

.

J
^5sw> , achteruit kruipen; zich onthouden

van iets; uit vrees zich ver houden

van den vijand, uit vrees zich onthouden

van den eed, uit vrees,

y

wA/\,-i^ niet weten; niet kennen; niet

erkennen; veranderen (slechter wor-

den); afkeuren; verwerpen; verandering;

verslechting; afkeuring; verwerping; weige-

ring; ongenaakbaar; onneembaar (van eene

sterkte); onaangenaam; gehaat; hatelijk;

veranderd; verslecht; iets onaangenaams enz,

2°, naam van een' der engelen, die de over

ledenen in het graf door vragen op de proef

stellen (z. jCju, T.).

C.L5s->? pers.j verhemelte,

ulJ nagara (in bik. en poëzie), stad (uit

^t jav. of sanskr.^ T.).

J5 Jvo noefferaha, z. anoeg?raha.

^ C Y^^ ^???**» ^^^^f hoofdplaats; plaats;

land; in eene genitief-verhouding

moet het soms door tam of AwtVvertaald

worden, in tegenstelling van hdêtan; köê-

tjing n., tamme kat, huiskat; senegri, van

dezelfde stad enz.

j
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jV^kSsS nagasarl, z. nagasari.

^(^Jy^-f.^' (ni?oembaleJ Tamil = skr.

nikoembhila; eigen, van een

lustoord te Langka, waar geofferd werd)

de plaats, waar een Indisch brandoffer met

boter enz. wordt aangelegd, soort van

altaar. — [T.].

jkj nal, z. ^nal.

^J noel — verb. ned. —, nul.

mJ>I^\J nelajan (Tamil, T.), visscher

(ook: nilajan, T.).

V.^^^, wassen, groeien; grooter worden.

a^'

y yy
2Jc> ^UiO plur. van v^^Ui.

Iur. van iX.AX«J.

y y

>^l^ pl

^/j-A^J nambi, w. sum., eene ziekte aan

de voeten, die gemeenlijk met het

rijpen der vruchten komt opzetten (soort

melaatschheid, waardoor de huid vol knob-

bels zit en gemeenlijk pcêroe n., T.).— [N.].

^ !> c y

óêi \^mi, Nimrod.Ój^J^^s
y €, y

W4^* (^urk. namsah), Duitschland.

y c y

(CjV.aMm^^, in Duitschland geboren;

Duitscher.

nampal^i z. tampa^.

^i-i^> nampal, soort van klei, gebrand, die

de zwangere vrouwen eten; makan n.,

zij eet 71. zegt men in stede van boenting.

^CIT^^^
Manipin (in plaats van menanipin,

z. tampin, T.), batav., sirih klaar

maken om te eten. — [B.].

>x^ aamnam, naam van een' vrucht-

boom— cynometra cauliflora — met

rinsche vruchten.

y

./S.40 y heilzaam; gezond (nuttig voor de

gezondheid),

y y

c^L^^A-to I., kuiperij, gewoonte ware of

valsche gezegden te verspreiden, met

het doel om te schaden of tweedracht te

zaaien; laster; lasterachtig gezegde.

II., gefluister; oorblazerij, achterklap;

verklikking.

qJ nan, men.,: jang. — [T.].

/jj nin en nen (alleen in poëzie) — verk.

van het ongebr. ïnin in plaats van ïni—
deze. — Dient soms alleen voor het me-

trum.; akoe n., ik hier.

(j;^/J nanti, z. tanti.

^/j.Xx> nonton, batav.. naast menonton

(z. toentoen IL).

x-^X>o nantoen, w. sum., dit; deze; dat

[N.]; uit nan en toen (d. L toe in
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plaats van ïtoe), in tegenoverstelling van

nangka (T.).

AigsiVjyCJo nentljasf., z. n^tijasa.

^i_ Q^^^IC nandjak (z. tandjak IL, T.),

batav., bergop gaan; eene steilte

beklimmen. — [B.].

^^sJo Mant)!, gedwongen bijdrage tot eene

^^ onderneming van den vorst.

4XJ0 nenda, z. nënek.

/ jèèjs^ nennas en nanas, ananas plant of

vrucht; n. b ^1 a n da, naam van een

aloëachtig gewas, in welks bladeren zich

zijdeachtige vezels bevinden, die in China

tot eene stof (graslinnen, T,) geweven

worden; z. nanas.

"H-^*%JL|«jO nenanipan, z. t^tampan; een

presenteerbordje van koper, zilver

enz., niet van hout, zooals een döélang.—
[H.].

aJ nau, z. §nau.

%3 9 geschenk,

L—^WJ plur. van V^.U.

o y yy
c3w)4-J^ pers., volkplanting.

y / y
s/\^)j % plur. van Hiks-Ü.

/ y

\CyS%^ plun van »jJU.

y y

Vi Wj plur, van JLÏiU.

y y

/UiJjjJ plur. van ^^^'U.

c y

L J A^ plur. van ^i^.li.

r>0 A«J nobat, pers. (groote keleltrom, die

op bepaalde uren geslagen wordt;

tent f om audiëntie te geven), keteltrom,

' gew. van hout en dienende alleen bij plech-

tigheden, inz. bij de inhuldiging van een*

vorst: het geheel der muziekinstrumenten

bij dergelijke plechtigheden; de muziek

(troep muziekanten; muziekkorps); inhuldi-

ging; algemeene audiëntie; inhuldigen met

de nobat; den volk voorstellen met de n.;

proclameeren met de n.; verleenen van alge-

meene audiëntie; verschijnen vóór den volke;

algemeene audiëntie verleenen enz.; toêdjoeh

malam bag^inda tijada nöbat^ gedurende

zeven avonden heeft Z. M. zich niet vertoond;

m^ngadap n., op audiëntie verschijnen; de

inhuldiging bijwonen; n. §óêboeh, ochtend-

w., die alle vrijdagen en voorts bij feestelijke

gelegenheden alle dagen tegen het aanbreken

van den dag geslagen wordt.

^^ A«J nödja, bediende bij eene moskee ,

voor het schoonhouden en het slaanc-

op de b^doek (mak. en boeg. dodja, T.);

daon n., naam eener struik, welker bla-

deren eene roode verfstof opleveren.
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f^m A-i ^ ffoach,

^ (3j«-> Möda, batav., vlek; smet.— [B.].—
verb. van iLüJ.

J^^ I', licht

IL plur, van .U.

t 4«J nöèrl, naam eener soort van papegaai

, pers., helder; licht; klaar.

^L-^\ J-i noèrab (van «-J^y, T.), v^.

sum., garneeren met galon; af'

zetten. — [N.]'; batöèrap ajir mas, met

verguldsel overtrokken. — [T.].

!> i* y

\ A i 4^ > pers., nieuwjaarsdag,

^L J^3^ Dftsa, batav.,: löésgi.

^)a %m/ É.J nöêsjirwan en nöêsjïrwan—
pers, —, naam van een' per-

zischen koning, gew. NOésjirwanoe 'l'adil,

N. de rechtvaardige, genoemd, onder wiens

regeering Moe^aramad geboren is.

C É^> soort (onderafdeeling van geslacht);

^^ species^ vorm der conjugatie.

j^.j-^> nöpemberi verb. ned., November,

cri^y uSèpin, naam van een' zoutwater-

visch.

(^_JL5a-.> nögafe, naam van een' boom,

van geen bekend gebruik.

.a

f^
4^* slaap; slaperigheid; met plur. -è^yh

droom,

yC A^> nömor — 'verb. ned. —, nommer,

numero.

->f .«wy^^J nftman (z. roman, T.), w.

sum., kleur. — [N.].

/.4 Au^ nö&H, ginds; ginder; Sfnd&tl) plaats

van ginds (deze beteekenis opgemaakt

uit kasencên, vgl. onder itoe, T.); ka-

senO^Hy naar ginds; gindswaarts.

/.t %«i I'^ nifSch, inz. groote (z. onderdo, T.).

IL, naam der letter ^; n. jang mati,

de vokaallooze nwn, d. i. het suffix ^; —

.

^ L'} ^-^ öona, batav.,: nonah.

djVi 4J plur. van ^y ,

ii«i 4«) nonong, m eewa recA^e /i}'n vooruit-

gaan, zonder rechts of links te kijken,

of zich te storen aan hetgeen er gebeurt.

4J A-i nöno — verb. van het ^i^J —, de

vrouwelijke schaamdeelen, voorn, van

jonge meisjes.

^Li ê«J nönah, ongehuwde dochter van

Europeanen of Chineezen; bóewah

n., naam eener vrucht en van den boom—
anona muricata, anona reticulata, fructus

virginalis.
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c5lJ nah» interj., daar] daar hebt fct.! {ia.v.

nja. T.).

\V^-, ^ . rfaj^, in tegenoverstelling van nacht,

gerekend van het begin des ochtend-

schemering, of van zonsopgang tot zons

ondergang.

!f ^

^o > plur. van . lp .

^ !>

[
1^1 ^ -^ opstaan inz. met voortvarendheid,

opstaan, inz. met vlugheid, o/?-

^to^, inz. schielijk.

'^ V verbieden; verbod,

/^ nï, in plaats van ini.

/ _I> , en i — het laatste de verlengings-

letter van den klinker -^i— possessief

pron. sufTix 1. sing. masc. en fem., mijn,

in den gen. en ace.

^0*J nija, w. sum.,: nah.— [N.].

/ -^ / ,

<^L->Va-)? beurt; keer; maal; reis; stedehou-

/
derschap, vicariaat.

y

jUJ plnr. van ^U.

>^
(^S Lao (dit stamw. is schijnbaar, w^ant

het is het oud-jav. banyaga^ T.),

benijig'a, bfriiijag:;i en m^nijagra, handel

drijven.

CjIaa-^ nhhtJf. en nibak, soort van ver-

snapering.

iluséS niboeif: eniboeni:.

^Xa-J en lü, bedoeling; voornemem; in 't

mal. ook wensch, inz. een wensch, ter

vervulling waarvan men eene gelofte doet;

maka dapatlah nfjatnja, en zijn wensch

werd vervuld; membajar n., eene gelofte

vervullen, voor de vervulling van een'

wensch; bernijab, eene bedoeling enz,

hebben; eene gelofte doen ter vervulling

van een' wensch (vgl. Jy, T.).

\cXA-i nïdera (skr., jav. nendra, T.),

slaap; slaperigheid; traagheid,

/ iJIaaw ^ lX/O . volgens de ar. legende

naam van den koning

(christ. leg. keizer Theodosius II), onder

wi^n de zeven slapers uit hunne spelonk

weder te voorschijn kwamen; z. t-i^.

ji nïra (skr., T.), zoete sap, door insnij-

ding in den bloemstengel van palm-

gewassen verkregen, ongegiste palmwijn, —
z. lahang (§nau en tcëwak, T.).

^-,^,j^i niroc (eigentl. de men. uitspraak, T.):

njïroe.

.AmJ nïjoer (eigentl. de men. uitspraak,

vgl. ^/, T.): njljoer.

y y

i •-aJ plur. van ^Ü .^ '* y

/•%.#w.^i-> nêsftn, taal der geneesheeren,:

manisan.
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r*ww»>o nisan en nësan, z. ^jliJ.

^L-JIaJ nïpa, batav./, nipah. — [B.].

/ w^JuJ nïpis,: tipis,

^. kiuj nipal (weinig bekend), batav.,

loog. -[B.].

<KBj<J nipah, naam eener lage palmsoort,

welker bladeren tot dekking, matwerk

enz. (en ter making van cigarettes, T.),

dienen — cocos nypa; nipa fruticossa. —
z. t^mpatoe.

C:i5s/o I- nika, verk. van anika, gebr. met

serba nika, allerhande soorten,

II., batav.,: nikah.— [B.].

, k/O nila (skr., T.), blauw, donkerblauw;

indigo (verfstof); sapphir (z. nllam IL,

T.); naam der indigoplant — indigifera

tinctoria.

. LyJ ), de Nijl (rivier); de Indus (rivier).

^ ^XaJ niloer (weinig bekend), batav.,

kristaL— [B.].

-K-/ w^uAaJ nilas, batav., vloeiing van

scherpe vochten.— [B.].

cXLIaimAjo nilakanda— skr. nilakanta,

smst. van nila, blauw en kanta,

edelgesteente, of, minder goed, nila-

kantha — soort van sapphir.

cX\^Aa^ nïlakandi (alleen in bik.

en poëzie) — skr. nilakaftta

(pauw),— zekere titel (In de Ismajatïm komt

het in de bet. van pauw ook voor, T.).

wAa-> I. nilam, munt, welriekend kruid.

^ Er zijn twee soorten: eene zonder

bloemen, die zeer, en eene met bloemen,

die minder welriekend is.

II. (Tamil, T.), robijn; sapphir (vgl. nila,

T.); n. poewalam, allerlei kostbare steenen.

/ ^.AaJ nilai, schatten; waardeeren; begroo-

ten.

/*w>^-j nijan (zelden), inderdaad (dit woord

is een der niet verlrouwbare opgaven

van M., die ook Lampoengsche en R^djang-

sche woorden als Maleische opgaf; nihan

drukt in 't lamp. den superlatif uit, b^tiq

n., zeer goed, T.).

y

^yjyj) plur. van ^y I.

/ i^^JLaJ nênes, van vocht, dat besloten

is in vaten , die slechts weinig lek

zijn zijpelen; van zweeren, wonden enz.

vloeien.

CiJsA^J nënek (gemeenzaam ook nek en

në) grootvader; grootmoeder. De mal.

noemen, in de wandeling tot eene niet te

bepalen grens, wijder in de vorstelijke fami-

lien, dan in de lagere standen, n. ook iedereen,

die twee graden minder van een* gemeen-
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schappelijken oorsprong verwijderd is/ dan

een ander of diens echtgenoot; nenda en nin-

da, in de eerbiedige of hoffelijke spreekwijze.

-K- / —AA-i nênê, batav., oude vrouw; groot-

moeder (z. CJoLo^ T.). — [B.].

^t AaJ nijak (Ly, T.), w. sum., hier;

hier is hij, bv. klóêwar djoewa-

lah bonda n. siböéjoeng, kom eens

buiten moeder hier is mijn jongere broeder

{eig. uw jongste zoon, — [N.].

-^>i^3^

A , de letter wau, 27« van het arabisch,

26® van het maleisch, en 31® van het door

Marsden veranderde maleische alphabet.

Hare phonetische waarde is die der neder-

landsche w.— Na den klinker dlamm (—

)

dient zij als verlengingsletter van dezen

en neemt dan geene djazm (—) aan, bv.

J)^^ söëal; na den klinker fath (—-)

vormt zij met dezen, eene djazm aannemen-

de, den tweeklank au, bv. ^^j (ar.) jaum;

^i (mal.) kau. Als cijferletter z. a b dj ad.

In geschriften van godsdienstigen aard

verkorting van ^^.

V,, naam van het 7® jaar van den moeb.

achtjarigen cyclus.

j, en.

y

)^, interj. van leedwezen of klacht, o; ach!

ail weel

) 0. wd en «ëwd, minder gebr. wak, en oèwak,

vader, gemeenzaam, inz. van kinderen;

wdnja, zijn (^skinds) vader,

\^)$^ waba, z. %],

i '' y\ 0. wati (in hik. en poëzie) — skr. wati ,

(lucht; wind), uitspansel; heelal; de

wereld (of wel verbastering van het in 'i jav.

ook gebezigde wjati, T.).

^/ ws>i )i5 watas, wates, batav. (jav., T.),

grens, — [B.]. — z. batas.

^ éi )#\ wato, w. sum. drie maal — [N.].

/

L ö ^
) f^

. vertrouwend; vertrouwende; met

/ i5
b i en een' naam van God zijn

gewoonlijk de eerste woorden in het zegel

van een' regeerenden vorst, en men kiest

gaarne een' van de honderd namen van

God, die met den naam van dien vorst

rijmt, bv.
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U«ft^w aJ t^A5^^ ^)j dyc fj]yijSd QJ
.

de titel in het zegel van den legenwoordigen

(1869) radja mdëda van Riouw.

^) ^ wadja, batav. (jav.), staal.

[B.]. — z. badja.

U wadJa

^ TRI. —
y

Lx^.^^)i5' '^noodzakelijk; verplicht.

\^ 5.£:ifc^)jh wadjik, naam eener soort van

lekkernij, bestaande uit graan,

voorn, pöêloet, in suiker tot eene stijve

massa gekookt, doch zoo, dat de korrels

geheel blijven.

i^rv^W wadjali, z. onder 6.:^^.

/ V^^sw \
f.

. een-y met plur. ^IcJo^j en ^Us-),

eeniq] enkel; alleen; onvergelijkelijk,

eenige; Ss^)^ <^^^^j, telkens een; een voor

een; Ss>^)^) , de eenige^ bij uitnemendheid,

d. i. God; vio-J^)t>j^, dienaar van denzelve.

VJU /

[ ^(_X>^ 1 r * M een betrekking hebbend.

•• / / ^

J

)0. •wadoek (vuig.), batav. (jav.),

pens; buik; maag.— [B.].

^ ) A wadal , binnenkant der lippen van

de vrouwelijke schaamdeelen; tahi w.,

het vuil dat zich daar vormt en dat de

vrouwen d'en man in sireh of iets anders

Ie eten geven, om diens liefde te verwekken

of te bewaren.

^ i)^ waroe, batav. (jpv. of bal, T.), eene

soort lindeboom — hibiscus similis.—
[B.].— z. baroe.

'jV warl-3, soek.,: bari-2.

y

LÜJ \/#i' erfgenaam.^yj
y

c3 \)f)'
komend, aankomend; naderend; naar

^ beneden gaand, afdalend; naar het

ivater gaand; om water te halen; naar

binnen gaand; aanwezig; komende enz.; inz.

gebruiken van den profeet, die tot het

nageslacht gekomen zijn; weg; waterdrager;

membatja w., gebeden lezen of opzeggen,

zooals de profeet gewoon was te doen.

^/jsj^ \)^ (jav., T.), wArasan, batav., je-

zond\ aan de betere hand.— [B.].

Q i w warang, rottenkruid (z. warangan^,

^ T.) ; voorwerpen van ijzer of staal met

rottenkruid insmeren^ waardoor het ijzer of

staal blauw wordt.

^
^\!>

waroeng en baroeng, batav., hut;

tent; winkeltje. — [B.].

pers., rvaaier; ventilator.

L^ i ) iK , breed; uitgestrekt; van planten

'^
weelderig groen.

C ^ V#)' bladrijk; loofrijk.

bh.
d^ \)#i? fe«i' van het voorgaande; voorts:

bladrijke, loofrijke, schoone boom.
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^•>#) O^ wara-wïri, ongeregeld heen en

iveder (vgl. jav. wirawiri, T.).

^^^^^)j wasïr, z. bawasïr.

^^^>\AAj)iK^ ^w het midden zijnd; middelst;

/
deur; poort.

y

iXia^s^) §\9 fem, van het voorgaande; voorts:

de middelste en grootste parel, kraal,

juweel of dergelijke en een halsband.

é^j^l^^) 0., middenpersoon; middelaar; be-

middelaar; scheidsman; eerste mi-

nister (als het ware middenpersoon tusschen

volk en vorst); oorzaak.

juw)a7 ruim; kunnende veel inhouden;

van God alles omvattend in zijne

godheid of wetenschap; ^m.)^|, de alles

omvattende, d. i. God; «AwlyiAxc, dienaar

van denzelve (z. wasï).

/-#vw)#) wasi, verb. van qaajIjDjo^Sxc .

. K^O) A ? aankomend bij iets; zich vereeni-

gend; gekomen tot iets; vereenigd;

verbonden; samengevoegd.

y y

<\AAO)#i> ^^^* ^^^ '^^^ voorgaande; voorts:

y
nj

vrouw die met aangezette haren

(van haar zelve of van iemand anders) de

te korte haren eener andere vrouw verlengt,

iets dat door Moe^ammad vervloekt is

(arme chignons!).

y

f^/^) #) > klaarblijkelijk, duidelijk.

y

^^^ wati, z. ^^^,

y

cX^ ) 0\ 9 beloovend; aanwijzend; voorspellend;

y
vooraf doende zien; dreigende.

*> y !> y

tJvi é£:)#|, ochl ter hulp.

C)#\ wangi (jav., T.), aangenaam van reuk

^ (ook van spijzen); liefelijk van reuk;

geurig; welriekend, doch niet intensief.—
z. haroem.

^(^^^^)^ wakab, hatav., onbekend; onbe-

heerd (bv. van grond), onbewoond.—

[B.]. 1, v^ï^.

51—3 ) 0\ ? vallend; noodzakelijk; toeval ge-

beurtenis.

y

(^ ojj ) |. , staand; stilstaand; verblijvend;

kundig; ervaren; geleerd; bedreven;

vermakend tot vroom of liefdadig gebruik,

d. i. als een v-ii*^; stichter van een wak
f.

fP)0K wakil, verb. van J^^-

] ) ^ I. wali, vierkant stuk geel linnen,

door de volgelingen van den regeerenden

vorst en de sangga*% op den rechter schouder

gedragen.

IL, soort van mesje, dienende onder

anderen, om in hout uit te snijden; lancet.

III., z. ^;.



y^

j ) ^ , zijn toevlucht nemen tot iets; toe-

vlucht.

ij)^ I. walang (jav., T.), ontroerd; ge-

troffen; aangedaan; gevoelig; ongerust;

gejaagd, inz. als men iemand een verzoek

moet doen of iets zeggen, waarvoor men

evenwel het hart niet heeft (z. oêlang V, T.).

IL, jav., sprinkhaan. — [C.].

^ y*p p ))#v wali köêkoen (soend.), wild

mahoniehout, — [B.].

I .
Ui /V /^

<xij ) #s . smst. hij God (bij het doen van

y L5
een* eed).

^<xJ)i5 walêh, wdlêhan (soend,), batav.,

ronduit zeggen; voor de waarheid

uitkomen. — [B.].

/ -J ) #)
» bestuurder eener provincie (Resident;

Gouverneur).

^ ) |. , naam der letter
^ .

/ x'

Ui;^^^^ plur- van /..

2J)|K wah, interj. van verwondering, o; he;

wel; wonderbaar,

c /

^)i^, interj. van afkeer.

/ /

Vj:5)#j5 interj. van verwondering, o/ hel

wel! wonderbaar!; van smart: achl

ai! weel

{^^^^^^,/s^) 0. wahab, verk van l-^U^ 1*3^1:.

cXx5)i!) wahid, verk van cX^^t^ljoc.

i))#i wajang, schaduwspel, schimmen, too-

neehertooning , schouwspel; poppenspel,

tooneelpoppen (z. ' ook onder anak, T.);

m^wajangken dewa-3, de goden op het

tooneel vertoonen,

<^-r>)#i wajah (vgl. jav., T.), krachteloos;

afgeleefd; op.

S'/y

O #v » F^^; epidemie (mal: w ah a).

!> c//

(J^,jO#) en wijders, voluit eigenlijk: A&^^

CJ^l «i G u), m wa cJ^^e bede {zegen-

wenhch) voor u; in brieven veelal na de

inleiding, die uit loftuigingen en zegenwen-

schen bestaat, als een overgang tot het

eigenlijk onderwerp.

5> y c/ /

JJcXx>^5 z* onder ^^.

t
«* j ^ wat (siam.), heidensche tempel.

^«,V#i> a/feew; eenig; enkelvoudig; alleen

zijnde enz.; met plur. ^Üjt, Aaa/.

^ |K, /coorrf van een' boog; snaar, pees.

o

^ A , kwaadaardighied; wraaklust; onbillijlc^

^heid, uit haat volbracht; alleen; eenig;

enkelvoudig.



) wi*^ )^'^, afzonderlijk, een voor een.

j A , afgodsbeeld.

Q^^ plur. van ^^^^

SU / /

-JLj> #}
, afgodendienaar y heiden.

<K^^<-3 #\j vertrouwen; zelfvertrouwen; —
met plur. c>^.Uj, i;a5^ verdrag,

verbond.

w X

, kalmus, calamus aromaticus.

^/MV-Tb^fs widjana, Joedjana, batav., een

gezicht ver,— [B.].

c X

(Ac^ A , rijkdom; vreugde; vrolijkheid; elke

aandoening (van treurigheid, liefde

enz.).

L^ _> A/N.^ A , noodzakelijkheid.

(3 ^^^^ #\ 1 ^^ bestaan;— terugvinding; gewaar-

wording; bestaan; zelfstandigheid;

natuur; lichaam; persoon; z. cëdjoed.

Jt^(3 %j:^#i^ ^^ï^ lï* d^ lexica niet te

vinden ^J^j, adj. relat, van

J^aw. i^J^^.^), e6« uitgesproken vonnis;

z. óêdjoedïjah.

5 ^

2Sj£^^ plur. van Ar^^.

c X
^^s^ ^ , voorst of nafff te^5 ^oe gekeerd

gedeelte van iets, bv. de buitenzijde

van een kleed; gelaat; aangezicht; oppervlak-

te; uiterlijk; front; wijs; stijl; begin van

een' leeftijd; wezenlijkheid; zelfstandigheid;

gezag; eer; mal. w^adjah, gelaat, aangezicht.

r) X ^
•) jT y ) ^ )

(N L-^s^
f. en oUs.^ ^^U^^^ telkens een; een

voor een.

XXX
Sci^üiw #) 5 e^n/^ ew overgelijkelijk zijn; een-

^J>
heid (eigensch.); onvergelijkelijkheid.

X

^\^>>^ A en iXrvj, alleen; eeuwig; afgezonderd;

een; enkelvoudig; overgelijkelijk.

X c ^

(^)cX::ï».^ plur. van Sr>-)^,

^ w X c X

^^La-J ) lXI!^ #) ? eenheid , enkelvoudigheid,
* X ^
c X

/ ^N^ |K . aanwijzing; ingeving; openbaring

(pok, als in 't jav., wahjoe uitge-

sproken, T.); plur. ^y^^, wat aangewezen

enz. is; openbaring, voorn, goddelijke of

bovennatuurlijke; gezicht (visioen); geluid;

brief; geschrift.

X

(Xs-£^#\? eenig; alleen in zijn soort; afge-

zonderd van anderen.

X c X

2ScXli^#\> ^^^% ^^ onvergelijkelijk zijn;

alleen zijn; eenheid, voorn, van God;

eenzaamheid.

X X

0)öfi? j)jj en 0)Jj, lief hebben; bemin^

wew; met plur. ^) J^ en ü}Jj, /ie/üe;

begeerte.



^\J,
"Ji

\)c3#) widara, skr. widara, cactus indi-

cus; liedysarium gangelicum; ipomoca

paniculala? — , naam van een' boom, die

eetbare vrucbten draagt; de vrucht zelve.—
z. lengkeng.

^ ..i)^3 |K wedana, wedöno, demang, batav.

y y

(jav. of soend.), disiriclshoofd.

[B.].

van ^ J^ .

V(3c>#) pl^ï^- v^" ^^^^

/ C \)<3(3fv widadafi en wididari, z. bi-

dadari.

:> /

Ó9\ó^^ fie/7n'?mewcf; vriendelijk; zeer be-

minnend; beminnende enz,; vriend;

J^jy), (/e beminnende enz, bij uitnemend-

heid, d. i. God; Jj<^y)jo<r, dienaar van

denzelve (z. endoed).

/ C> (3 #)
» van een paard uitsteken van de

roede, om te pissen, bij erectin of

om te springen; enkele droppels, die na

hel pissen nog te voorschijn komen.

y /
**

di m.'s {^ |K , aanvertrouwd goed,

y y

y\ \ #j
, ^«^ achter is; wat voor i$; zoons

zoon; kleinkinderen; nakomelingen.

ó\sj Plur. van d^y^,

MAL.'NEDBRL. WOORDENBOEK. DEEL IH.

C ) \ #) ' ^***^ menschen zich onthouden,

^^ voorn, van ongeoorloofde dingen;

vreesachtig zijn; kleingeestig zijn; zwak,

zonder energie zijn; tot niets te gebruiken

zijn; onthouding; vreesachtigheid; kleingees-

tigheid; onbruikbaarheid,

^^*Ö.\)#) warangan (jav., T.), rattekriiid;

w. pcêteh, wit arsenik — oxyde

(z. warang, T.).

^Il5 "'ur. van ujy

^ 1 ^ warta, tijding; iiieuws; bericht; mare;

gerucht; mew^artaken, als tijding enz.

aanbrengen; berichten; verhalen^ verkondigen;

pewarta, wie als tijding enz, aanbrengt;

berichtgever; verhaler; verkondiger.

KJ> \ §\ wortel; z. löbak mërah.

o y .

L
*** J i A , wat nieuw of aersch is.

A3 \ ^ plur. van <^j)y

¥:(^ ) 9\ woerdi: oerdi. — [L. bew.].

c

^ i ^ , aankomst bij het water; afdaling

^'iiaar de drinkplaats; dorst; koorts; dag^

waarop de koorts komt; plaats, waar iemand

naar toe gaat; voortdurend werk; bepaald

gedeelte van (opgegeven les uit) den koran,

om te lezen.

(^ \ 0^ wirid — pers. wird— kweekeling;

V^
pupil; leerling.

15
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U^

yy
G. ) ^^ onthouding, voorn, van origeoorloofde

^^ dingen, vreeze Gods; nalatigheid; te-

rughouding,

, zich onthoudend, voorn, van onge-

oorloofde of ' Iwijfelachlige dingen;

vreesachtig; God vreezend; kleingeestig;

zwak; niet te gebruiken; zich onthoudende

enz»

o y

L^\§\y Uj3 ^^ üj^y gcrnunt geld.

y y

L 'i \ A, bladen, van eene plant of papier;

gemunt geld; schatten; een blad be-

schreven papier; een brief,

(jjj^^
z. oerna.

warwar, luidkeels woorden uilen;

luidkeels verkondigen ; afkondigen ;

omroepen; luidkeels aflezen.

2^., batav., over eene gebeurtenis spre-

ken. —[K].

r*i §\ \ 0^
I. warcêna, z. barcëna.

IL, w. sum.,: warna, waroenanja se-

pcèran-poêran (z. ^^am., T.), van eene

uitstekende kleur. — [N.].

^c j-M^ warïrang (jav., T.), balïrang,

^ tjölok, batav., zwavel. — [B.].

j^jj>.

y o y

•X- /«i^AwO ) #)
w^arïsan, batav.,: oentoeng,

vooral van iemand die zijne

waren in groote hoeveelheden en met winst

van de hand zet, warisan dia nifndjoewa-

lan (vgl. jav. laris).— [H.].

)sj^ plur. van jJJ^^.

o y

/. j \ A , wegen; overwegen; wikken en wegen;

maken van een' regelmatig vers; —
.of

met plur. ij)j^), gewicht; tegenwicht; juiste

maat of gewicht; maat van een gedicht;

versmaat; metrum; rythmus.

y

^> \ 0\y ^^^ ^^^^ ^^^^ draagt of helpt dragen;

^ rijksbestierder; minister; plaatsver-

vanger van den vorst; vizier; koningin in

het schaakspel.

. o .

/ juw ^ was, verk. van {j^^^^ .

/ y

4^ WW #) > <^^^ en iJjUj, hoofdkussen.

y y

cA-^Ug#i plur. van jU..
;^ ^

(\iS^^ plur. van liu.^.

/ y

^M4 9^^ van de handen, het lichaam of de

^^ kleederen onrein zijn; vuil zijn;

onreinheid.

cXw^iv plur. van jUj.

/ I^xxj f. fem. van \^m^).

ijSjkjj^^ wasangka (z. onder, ^y^^, T.),

twijfeh

c 2

CJiwfjj opeenhopen en voortdragen;— met

plur. j^j en ^A^^t, dracht koren

voor een kameel, gew. = 60 pUs> .



eT^
JCX^^

/ X y y

a^j>'
slaapzucht.

4A,w #\ wisnijê, z. wisjncê.

y o y

) |^,vü #^ > ingeven (door den duivel, of

iemand^s eigen geest) van slechte

gedachten; met zich zelven spreken en

binnen 'smonds prevelen; ingeving van

slechte gedachten; verleiding; verzoeking;

preveling; afgetrokkenheid; melancholie; —
en (^)yyii^ , verleider; duivel; — met plur,

^^jLwj, gedruisch; rumoer, In samenstel-

ling met sangka, gebruikt de Maleiers ook

wel de verkorting was: was- sangka,

kwade vermoedens, achterdocht. Men ziet

ook wel wasangka, in slede van was-

sangkqi.

;> ;>

<^Jikj^0^ plur. van ^^^,

y

Wjlxju 0. , in het midden zijnd; middelst; in

het midden zijnde; middenpersoon;

middelaar; bemiddelaar; scheidsman.

y

A>y^^ plur. van ^j.
y

y /

iXA/^vw #\ -> maagschap; verwantschap; betrek"

y'J
king; banden, waardoor men aan

iemand verbonden is of toebehoort.

y y

^-^J , panter.

<^L->VAö#i ^^ ^y^^f lastgeving; opdracht;
^J?

aanbeveling; uiterste wil; testa-

ment.

y

jw>Uö#) pi7 A piur. van ^Jlu?^ .

c /

(^ ÜA<j |K , beschrijving,

c y

W^A, vereeniging; verbinding; samenvoe-

ging; in de graram.: naam van het

schrijfteeken — , dat in zekere gevallen

boven de beginletter ) geplaatst wordt en

alsdan te kennen geeft, dat de ] geen klank

heeft, maar dat de laatste letter van het

voorgaande woord met de op de ) volgende

letter eene geslotene syllabe vormt, bv.

Cioü)e>j)
V'

/ c

^KXao 0s ' vereeniging.

w /

/ ^j^^ #\ 9 voorschrijvend; verordend; beschik'

kend bij uitersten wil; beschikker bij

uitersten wil; testateur; uitvoerder van een'

uitersten wil; executeur; voogd over onmon-

dige kinderen, bij testament gesteld.

• y *^

<X->\AO #i>
lastgeving; opdracht; aanbeveling;

uiterste wil; testament; wat bij

testament bevolen is; berwasïjali, bij uiter-

sten wil beschikken; zijn testament maken,

15*
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disJ^jsjKO #) ' ^^^ ^^ dingen verbindt; band;

^ opbrengst In 't mal. ook nog: gift

van de veldvruehten door de onderdanen aan

den vorst.

Q 0. plur. van ^^ ,

4j^ |K en Li^ , water, voor de bevolen was-

schingen, vóór het bidden of het betre-

den van den tempel; bevolen wassching vóór

het bidden enz. Sommigen willen het eerste

woord uitsluitend voor het water, en het

tweede voor de wassching gebruikt hebben.

y

mjs^ #s , onedel; laag: gemeen; slecht; onedele

enz.

vj^ A en %L 4 , vertreden : op iets treden ;

sporen; te paard stijgen; beslapen van

eene vrouw; mal. wati.

L, iL^yj^ J) plur. van ^^.^^
!> !>

L
^

Q U
i^

plur. van Xit^ .

/ /

JtjixJ^ 0. , levensmiddelen, die dagelijks aan

/'J
iemand verstrekt worden; ransoen;

wedde; ondersteuningsgeld; pensioen.

^\^^, schede; koker; bus; zak voor ge-

'J'y
reedschappen of proviand; bergplaats.

c /

ÖS^ 0\ 9 beloven; aanwijzen; voorspellen; vooraf

doen zien; bedreigen met ietSy dat zal

gebeuren; belofte; aanwijzing: voorspelling,

bedreiging,

y o y

1?
plur. van k\\r^ ,

y <j y

iÓS^$^ plur. van (at^, gelofte.

Q |K I. wang en «èwang, 10 centen (vroeger

^ 10 duiten); goudgewicht = ,/.> bongkal;

geld; munt; vermogen; w, ajapan, soldij,

onderstandgeld; w. belandja, geld voor

dagelijksche uitgaven: tractement; w. böëta,

blind geld, d. i. geld, dat men aan iemand

geeft, zonder dat er iets voor gedaan wordt;

nonactiviteitstractement ; w. dj asa, geld van

verdienste; pensioen; m^ntjahari w., geld

zoeken, veelal in dien zin: geld bij iemand

trachten te krijgen, waardoor men pandeling

van den geldschieter wordt (berétang ke-

pala), d. i. zijn' arbeid voor een' bepaalden

of onbepaalden tijd aan hem verkoopt;

waiig-3-iijan en wan<f-wangan, stukken

van tien centen,

II. (oud-jav. wwang, T.), mensch; per-

soon; 1^. paleis; koninklijke residentie; vallei;

rfa/.— [C.].

i>^iK wangkang, naam eener soort van

y y
chineesch vaartuig.

•^ Vi #^ , houden eener belofte; . . . van zijn

woord; naleven van een verdrag; be-

talen eener schuld; naleving; vervulling;

voldoening; betaling.
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/ /

2J \j f\ J afsterven; overlijden; dood; mal. nog:

afgestorven; overleden; dood [in de

beleefde of eerbiedige spreekwijze].

y

C ^ \3 0^ , overeenstemming; eensgezind-

^ heid; toeslemming; overeenkomst;

afspraak,

cy

l
, _ Q ^ #j ? /^'^^^ ^^ P^^ komen; wat tot iets"^

geschikt is; wat tot iets dient.

w y

/ -m5 #) ? gaaf; ongeschonden; volkomen; me-

nigvuldig; gave enz.
TT /

y/ y

:i;V«a3#| plur. van k'U^.

M^ wak, z. ^wak.

/ y

O ti ? ernstigheid; deftigheid; zachtzinnig-)^^
heid; diddzaamheid; langmoedigheid.

y y

<^0 \3 #\ j bewaring ; bewaking ; bescher-

'^ming; — en XjUj, middel tot bewa-

ring enz,

oy

i^,^y\3 0^, ondergaan van iets; van de maan

verduisterd worden; — en s-^y»^, van

de zon ondergaan; verduistering; ondergang;

echlips.

c y

i^j^/yj A , vaststellen op een zekeren tijd; —
met plur. CLjii^), tijd; deel des tijds;

uur; oogenblik; jaorgetijde; weder; tijdruimte

(meestal van den verleden tijd).

a^y

J^5

cy

-j\ plur. van^)^.

L o_^
0^ , stilstand; pauze (inz. bij het lezen) ;

afwachting; vermaking tot vroom of

liefdadig gebruik; — met plur. u-ili'^) en

( jy'j , wat tot vroom of liefdadig gebruik

vermaakt is; stichting. In 't mal. inz.:

stichting tot algemeen gebruik.

? 7

^ >'yj
!> !>

en -—'V?* .

II. plur. van ^.^il^ .

III. plur. van u-aJj

.

/

C5i?
3 ^ , i'oor schade bewarend; voor schade

bewaard; gevrijwaard; voor schade

bewarende enz,

U/ y ^ ,

dL-x3 #1 en Li.! (lat. uncia), gewicht van

Vj^ pond of 2'/^ powrf.

y y

L _ o ^ A , misdaad; gebrek.

c y

cK^'
yy 5>

toeverlrouwing ; overdraging.

\jO #\ plur. van jAi*^ .

c y

, bedroeving; beangstiging.

y

NA-5 i) 9 zaakgelastigde; agent; zaahwaar»

^ nemer ; gemachtigde; procureur. Eene

mal. verb. is wakil, w. radj^, procureur

des Konings; procureur generaal; w. k^rd-
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djaan, procureur van den staat; procureur

generaal.

^/
^y A , nabijheid; nabuurschap; verwantschap;

betrekking iusschen heer en vrijgelaten

slaaf,

2 ^ j) A , landvoogdschap; gouvernement; rechts-

gebied; grondgebied; provincie,

25 J^ plur. van J)^.

y

>^^3^^ A en HJÏj, baring; teling; geboorte;

-V',
bevalling; kraambed; geboortedag (vgl,

onder mandi. T.).

^*ój0\ walakin, walakinna, walakin en

walakinna maar; maar toch; nog-

ians; niettemin; evenwel enz.

\S 5
piur. van JLjï.

dt^^ #j
^ïi ^,^^> bewind; bestuur; beheer;

heerschappij; voogdijschap; <jlj[Ï^ plur.

ei^Gï^, stedehouderschap; provincie; ver-

houding Iusschen heer en vrijgelaten slaaf

of iusschen voogd en pupil; patronaat in dien

zin; hulp; bijstand; vriendschap; Ljjï^ plur.

ejGïj, stedehouderschap; provincie; heer-

schappij; koninklijke macht; souvereeniteit ;

vereeniging met God, waartoe de mensch komt

door eene mystische opheffing van zijn eigen

wezen; gewest; gebied.

y y

i^ IK I.> kind; zoon; jong van dieren.

2JcXJ#i I- ^^ ^'^^' pl^iï*- van i3s!j

II. en tiJj, plur. van tx!j.

/^ )lX) ^ pliiï*- van iXj^ .

IL plur. van iXaS^.

^ Q i
fi

• ^^ö^^^/ spoed; vlugheid; volharding

voorn, in onwaarheid,

:^ L ü.^ fs walak en 51ok-3, wispelturig, —
[L-]-

y y k

^.iV^^Jih wilmana en walmana (jav. wil-

man a door aan wil, reus, monster

en 't skr. wimana, wonderwagen, tevens

te denken^ T.), naam van een' fabelachligen

vogel, die als rijbeest dient, om er op door

de lucht te vliegen.

OOJ 0^
walanda, z. öêlanda en bglanda.

y cy y

(^^cXaJ 4 en i^^j^J
^y

w y

f -] #s 1 naaste; beschermer; voogd, — met

plur. >U^) vriend, voorn, van God;

heilige, Eene mal. verb. is wali. De Mal.

gebruiken vaak "'l meervoud.

y

lXa-J 0i
en 4j^3J. geboren; geborene; kind;

*yjf
slaaf in huis geboren, mannelijk of

vrouwelijk.
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<\^|,,A«J #) ,
feestmaal y voorn, /ar gelegenheid

^ eener bruilofl of besnijdenis,

..- ^ wan, z. öBwan.

{^^ySê^ wanta, z. onder delïmg.

•5t^>A wandjij naast wangi. — [B.].

f 0. wè, z, oew6.

^25^^^ wiwaha — skr. wiwaha {huwe-

lijk^ _ bruiloftsfeest; naam van een

uit het jav. vertaald gedicht (dat echter in

't mal ^^/ Jw J^^ h}^^ lieet, T.),

a)jj wauloe, z. b a ui o e.

wéwöêngan, balav. (jav.), nok

^^ van een huis. — [B.].

jS^, interj., o; ach; helaas.

^^ weh, z. cêvsreh.

vi /

(w^aar of valsch); waan; dwaling; vergissing;

verkeerde opvatting; verbeeldingskracht; in-

stinkt,

.X5 #s , dolen; feilen; zich vergissen in het

rekenen; kwalijk gezind zijn; — doling:

feil; vergissing in het rekenen; rekenfout;

kwade gezindheid.

fj

\^ )\^ IK ,
gevend; mild in U geven; gevende

enz.; 4«>Uy), de gevende bij uit-

uJ

nemendheid,d.i. God; l-jU^Iaj^, dienaar

van denzelve (eene mal. verb. is wahab).

c y

Cx^Aj geven,

wib#., zich een denkbeeld vormen; zich

^ verbeelden; meenen; zich voornemen,

doch meer bij dwaling;— met plur. ('^^h

verbeelding; meening; gissing; vermoeden

/ A#) wahai, interj. om te roepen, he;

hei; holla,

<^aA #^ » ophouding vanden samenhang; breuk;

scheur,

/ C,|K wai (in l.iik. en poëzie) = hai, interj,

van aanspraak, vormende den vocatief,

o; he; holla. Kan ook na het aangesproken

s. staan, bv. böêlan w.I o! maan.

/ r ^ , interj. van bedreiging, voee —; interj.

van verwondering, o; hé; wèl; won-

derbaar.

( C §^ wë, z. oewë en oewch.

X«> $s wêtan (in liik. en poëzie): timor

(is jav., T,).

Vrs^rv^ |K widjil (in ^lik. en poëzie van jav.

oorspr.), deur,

^cX-> fi
wïdam (in feik. en poëzie), gebed;

*

spreuk (Tamil wédam: wéda, T.).

wira (skr. wira, in tik. en poëzie),

uitmuntend ; heldhaftig ; uitmuntende

enz,; held; kampvechter; uitmuntend enz.

zijn; uitmuntenheid; heldhaftigheid.

j^-i
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[B.].

(S^:̂J
wepelai, naam van een' boom

welks bladeren in boeken of tus-

schen andere papieren gelegd worden, om

er het ongedierte uit te houden.

ck?,, kwaad, dat aankomt; straf;— intcrj.

van smart, medelijden of bedreiging;

wee; (J^.^-i), de poort der hel; een dal of

put in de hel

U^-^

/'

L wilis, bevallig; sierlijk.

IL, jav. groen [R.]. — Wordt ook van

hoofdhaar gezegd, zoo 't ongemeen zwart

en glanzig is, zoodat er als 't ware een

groene weerschijn op ligt (*). — [T.].

ea
LJ

wee u! wee hem! wee mij!— z,

wail.

c5^ A weh, z. cewëh.

^ X

2J, de letter ha', 26^ van het arabisch, 27^

van het maleisch, en 32® van het door

Marsden veranderde maleische alphabet, met

de phonetische waarde van de nederlandsche

h, — De mal. noemen haar ha' b^ s ar, ter

onderscheiding van de ^ . Als cljferletter

z. abdjad. In geschriften van godsdienstigen

aard verkorting van hsso,

2°. naam van het 2® jaar van den moeh.

achtjarigen cyclus.

!>

2J, possessief pron. suff. 5. sing. masc, zijn,

in den gen. en ace.

y

Va, possessief pron. suff. 5. sing. fem., haar,

in den gen. en ace.

^VA? naam der letter %\ h. marbcjetah,

solide ha\ naam der letter 'i.

S'

Vx^, h4-2 en hé,-3, interj. bij het lachen.

L ** J i^VA plur. van >Ti.

L^ jVA haboe, z. aboe.

L jVA haba, z. aha.

r;^\.iè habat, gedrag jegens iemand; be-

handeling in dien zin (is bet batav.

ab^t dat eigentl. bal. is, T.); dj angan

d^ngngan sebarang h.

wjVA habar, z. abar.

^Va haboer, z. aboer.

(1) Zooals bij zwarte kippen?
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/ kws>VjC6 haboes, z. a boes.

/ jsJ^ovjCb habis, z. abis.

ioufe habang, z. abang.

L_ Ü-^LA Mboek, z. aboek.

iXjuè Mbah, z. abah.

kA^\ji& en ij^y Abel; mal.: abïl.

L ** jVA hati , binnenste van sommige dingen

lever; maag; hart (zelden als lichaams

deel.— z. djantoeng—); moed; inwendige

gemoed; gemoedsgesteldheid; neiging; zin

gevoel; meening; k^tjil h., kwalijk nemend

h. ketjil, kleinmoedig; moedeloos; wanho

pend; h. b^sar of b^sar h., hooghartig

hoogstrevend; sampai h., hardvochtig ge

noeg zijn; lawar h.^ geen lust meer hebbend

hantjoer h., geroerd; aangedaan; h. tapak

tangan, midden van de palm: angan-2

h., inwendig gepeins; geweten; h. batoe,

weeke zwarte steen en een' anderen steen,

die^ hard geworden, het voorkomen heeft

van zwart marmer; dengngan boêlat h.,

van ganscher harte; mengambel h., het

hart (de genegenheid) van iemand winnen;

het hart van iemand stelen; m^mb^ri h.

kepada, iemand in zijne lusten of luimen

toegeven; zijn' zin laten doen; aanmoedigen;

[/kda h. sahaja, volgens mijn gevoel;

datang h., in den zin komen; berhati,

moedig zijn; van iets dat gekookt is, bv. rijst,

aardvruchten enz. nog ongaar van binnen; per-

hati, ter harte nemen; oplettend zijn op iets;

onthouden; perhatiken, met voorzichtigheid

behandelen (waarom is hier niet memper-

hatïken, in plaats van de in het passif

optredende vorm opgenomen? T.); sehati,

eensgezind; eenmoedig; hati-2, voorzichtig-

heid; wat op een hart gelijkt; daoen hati-S,

naam eener plant met hartvormige bladeren,

die als geneesmiddel gebruikt worden.

)(• (^.^^ uft hatab, w. sum., regelen ^=

ator. — [N.].

^ wjVA hatoer (de h zier verdacht,

T.), ba tav., rangschikken; hatö^ran,

rangschikking, — [B,].

^ >-i UÖ hatam, batav. {^^^) naast ta-

mat. — [H.].

^Vi6 hadjat, w. sum., in dienst

zijn, bezigheden hebben.— [N.].

/ uo^^v^VA. voor den geest komend; in het

geheugen komend; voor den geest

komende enz.; — plur. gedachten,

^ /.t i^^^VA hadjoen, w. sum., beproe-

ven. ~ [N.].

( Cl3v-C6? öföfw het hoofd gaand en leidend;

geleider; hoofd (chef); Li'J^!), de

geleider bij uitnemendheid, d. i. God;

^3* jI^) Jo^, dienaar van denzelve (eene mal.

verb. is doewadi).

ojf^^

/
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Cöuè I' Mdang, z. adaiig.

II., w. sum., onlbloolen; h. dada, de

borst bloot maken.— [N.].

C_ V^nVA I. hadap, z. adap.

IL, w. sum., iambourin,— [N.]; z. ^dap

(T.).

\\^ I. haroe, beroeren; verontrusten; ver-

storen; in opschudding brengen; aanvech-

ien; liaroe-biroe, beroering; verontrusting;

verstoring der rust; opstand; opschudding;

alarm; geraas [met verscheidenheid van

verschijnselen].

II., naam van een mal. volkstam in

Doengoen onder Atjeh.

\jSb bari, tijd eener zonsomwenteling; dag

(dag en nacht); dag, niet nacht (zelden);

gesteldheid van den dag, d. i. weder; sehari,

één dag; op een* dag; op zekeren dag; sehd-

rijan, zoolang als de dag duurt (duurde)^

d. i. den ganschen dag; hari-3, eiken dag;

dagelijks; sehari-harïjan, den geheelen,

ganschen dag.

L * J yJb harat, w. sum. (uitspraak van

h^rat of 't Rijowsche rat, T.),

5/t^ ^, vast, onwrikbaar, van voorwerpen die

men vast bindt of ergens in plaatst; paha-

rat kaïü-? de kleding stevig vastmaken

[fig. zich tot vechten gereed maken].— [N.].

Vj;5 haras, z. aras.

J

\j5 I- haroes, stroom (het stroomen) ;

t at i h., stroomrafeling.

II., niet geboden en niet verboden; geoor-

loofd; behoorlijk,

C *v.A harang, z. arang.

C .\,X5 haroeiig, z. aroeng.

c. .V-i& haring, z. aring.

(^
3* \V.£b harap, hopen (hoop koesteren);

vertrouwen; bouwen [op iets] ; hopen

op iels; hopen, dat iets met iets geschiede,

dat bv. eene wond geneze.

^ iV-ib haroem, welriekend (niet van spij-

zen); geurig; welriekende enz,, als

hoed.; geur, — z. wangi.

\^/0y^^, z. onder ^^5).

OJ\,^ haroen, z. a r oen.

j>j>
\j^ harau, z. arau.

. 4 yJb ? refractory horse, Kichardson's Per-

zisch Wdb. (dus niet op Rijow in

gebruik?, T.).

tS S v-A harah, z. arah.

u^\j5 hasgi. z. asa.

'K^^ysj >̂\j;5 hasib, als mennelijke eigenn.,

verb. van L-^^ju^ ) «^x^ .

JUu vJ5 hasoed en hasoet, z. asoed en

asoet.

iVjft hasoeng, w. sum. (z. asoeng,

T,), opstoken; aanhitsen, — [N.].
*f
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r
i,_jL^V-£6 liasap, z, asap.

i\jb Msem, w. siim., verzuurd,— [N.];

z. ^).

^ ^*^/^\jb rel. J'^U hasan of hasan-^,

w. sum., hopen; op iemand zijn

vertrouwen stellen. — [N.].

^cJ^AA^V-Xb I. Msah, batav., z. asah.

II., w. sum., z. h^song. — [N.],

/-AMvJÖ liasai, z. asai.

JlXjb, nom. pr. v.

A^4iJjo\.i5. wond of kneuzing y die hel been

verbrijzelt,

i30s>^,wL>\.J!b ; de Ilasjimiten, cene maliome-

daansche secte, geslicht door

zekeren Hasjim.

i^;>^Vjb liangat, z. angat.

I. hangit, z. aiigit.

IL, w. suni., ce;j lijkreuk, — [N.].

/ mS^\^ hangoes, z. angoes.

é.D.\j5 hangoe (j£U hangóq uitspraak van

hgngap of ugap, T.) = napas.—
[N.].^

i^ i^vJè hapak, z. apak.

^,jj^\j5 hapit, balav., z. apit.

^ ^Vj5 Mpar, \v. sum., eene smederij;

alles wat uit zee aan komt drijven,

.y

wrakken, planken, halken, riet of gras enz.,

doch geene menschen. — [N.].

/ w^uib hapoes, z, apoes.

C^^jL^VA liapak, z. apak.

^ (^^^^^13 uö liapek, hatav. (jav., T.), vunzig;

muf; duf, — [B.].

K3uè hapal: laa:^.

K3 \Jh liapil, verk. van lail^ ) dj^ .

<XjVj£5 hapah, z. apah.

^ ^\^y Mg'oe-3, w. sum., waar den adem

snikken. — [N.].

)u5 liala, z. ala.

JVjÖ Iialir, z. alir.

/ u^\j6 haloes, fijn; dun; teeder; fatsoen-

lijk; manierlijk; subtiel; diepzinnig;

scherpzinnig; geslepen.

-K- i3V-£& I- lialang, balav., z. alaiig en

öéloeng-2.

IL, w. sum., iemand vergeten; niets

meer om hem geven; doen alsof men hem

niet ziet wanneer men hem ontmoet; berha-

lang hari, om den anderen dag.

III. (men. uitspraak van ^: lang, T.);

halang katatoes, een vogel die op de huizen

gaat zitten en alsdan door driemaal k a toe

te roepen den dood eens zieken voor-

spelt. — [N.].
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^ iJu6 haling, z. aling.

C o J V cN halap, z. alap.

^vjl6 halau, z. al au.

\ êJLcb Iialoer = maski. — [N.].

^ CJ y Vjj^ baloen, w. sum. (z. aloen, T.),

ook deining der zee. — [N.].

/ Juft I. halai, z. alai.

IL, w. sum., een boomsoort.— [N.].

f^\Jb hama, z. am a.

/ jj^^\j!b Mmis, z. amis.

^*^\jb I- hainoen, allerhande beleedigende

uitdrukkingen.

II., w. sum., iemand iets verwijten, ook

valsch betichtigen. — [N.].

^(^^^Vjft hanab, w. sum., zwijgen, —
[N.].

^ ^\mSlb haiiau, w. sum.,: enau. — [N.].

^Viè I- bawa, verb. van )^,

II. — verb. van ^Tyt — lucht; luchtges-

teldheid; klimaat; lucht, waardoor zich het

bestaan van iets te kennen geeft; bawa-daba,

z. onder daba.

III.— verb. van ^^st— liefde; liefdedrift;

lust; begeerte; verlangen; hartstocht,

\VA I. bawar, z. awar.

^ IL, v^. sum. (z.^ j), T.), bamboe bawar

dó&ri, bamboe döëri. — [N.].

(j^§XSb baoes, z. aoes.

/>^^uè en ^^^\jt, pers., discipel of

volgeling van een' profeet.

5) y

(K^ #vCb) kinderlooze vrouw; lucht,— X.j^la

^ en k,^y^)y de afgrond, waarin de

veroordeelden gew^orpen worden; de hel.

/ C\ji5? baJa-3, ^owrfer opzet met het boven-

lijf heen en weder zwaaien; van een

werk wankelen tusschen voltooid worden en

niet voltooid worden,

^ L^ Jl->VA bajak, w. sum. (z. jj)) bij
•

het schoon maken der rijst wordt

dit woord gebezigd om aan te toonen dat

men door aanhoudend met de wan te draaien

het vuil afzondert. — [N.].

.v^Vj5 bajam, z. ajam.

^/,j É^vjè bajoen, w. sum., aanleggen

om te gooien, — [N.].

>\jb banja, behalve; alleen; maar; slechts;

tenzij; ten ware. — Soms moet er

tijada, niet, als uitgelaten vóór gedacht

worden. — Anakkoe (tijada) h. seorang,

ik heb geen kinderen, behalve een' d. i.

ik heb slechts één kind. — z. m^laink^n.
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(j>/o\Jl5 hanjoet, drijven meteen^ slrooiir,
v

van eenV vlieger, waarvan het louw

gebroken is op genade van den wind drijven,

lig. het ronddolen; berüaBJoet, drijvende

zijn; zich drijvende aan een stroom over-

latende zijn; afzakkende zijn.

>\j;b haiijir, z, anjir.

-^OsXb? zonnestofje,

( C\j^ habaja en hoebaja, volstrekt.

/

<K/J^, gift; geschenk

yXjsJb I'? 2. ahloer.

II., z. boelóér.

L-J^aA' ^^^ den wind blazen; waaien;

mal: hcëboeb.

-'^VjSfc^ljCbï hekeling, doorhaling; bespotting;

spelling; spot; hekelschrift; spot-

schrift; satire, — In ^t mal. ook nog:

spellen. — De mal. hebben ook nog verb.

ëdja, hidjaan, lettergreep; perliidjaS^ii,

spelling.

w /

/^VsiXiè? (van het voorgaande), de

spelling betreffend; de spelling

betreffende.

^<K.J^<^^^}Jh ^ fëm. van het voorgaande —

,

hoeróêf h., spel4etter, \ev on-

dei*scheiding van de partikelen, die ook

lioerOëf genoemd worden.

y Q y

Z5 ^-Si;\il5j ^en vol jaar.

Ix^^
y o

b ^IS^V-C5/ afbreken van vrienschap; vertrek;

scheiding van de zijnen; 'iy^^),

het vertrek bij uitnemendheid, d. i. het

vertrek van Moehammad van Makkah naar

Madinah, vrijdag den 16", volgens anderen,

donderdag, den 15" Juli 622, waarmede

de Mah. lijdrekening begint.

^ ^*S>J^^^,x£b hoedjoeiikan, w. sum..

afrukken ; wegrukken ; met

geweld trekkend, — [N.].

/ W4s,SÜXi6? "^oor den geest komen; in het

geheugen komen.

c y

y y

/ C#))cAi5» uTj'*^^ ^w uT^Ï^*» plur, van

X«>iX3>.

-5(^cXc5 hoed, batav., bo&roeng hoedhoed (1):

bóêroeng platók bawang. — [H.].

-)e(^;>\^)cXlb hidamat = djimat. — [N.].

(1) Dit is de ar. naam van den specht, iMe in de Mohamed. traditie omtrent koning Salomo een groote

rol speelt, voor dien grootcn theoloog en polygaam, water en vrouwen, waaronder Balkis, zoekende.-—
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/ /

/
/ 5>

CXC5)C\£6? 4\5>iXA en Ja>JJt>, elke vogel, die

een kirrend of afgemeten geluid

laat hooren; hoppe; ringduif.

y / /

V->)CXc& plur. van. LjA2>.

y /

t'OjCXibj leiden langs den rechten weg; —
y

j

leiding enz.

^Ij^>)(^\i5 liidajat, batav., A^oorspoed;

geluk. — [B.].— z. hidajah.

c y

CXA* ^d^^ of nutteloos zijn; ongestraftheid

voor vergoten bloed; mati hadar, dood,

zonder dat er een haan naar kraait.

tSocXA^ wapenstilstand; rust; verademing.

^ c ^

cXA cXA^ z. onder ó^.

/ CcXc6) tuiden langs den rechten weg; leiding

enz,^ wat daartoe dient; v-f*^^^

de leiding enz. bij uitnemendheid, d. i. de

koran.

^LJiXibf geschenk, in 't mal. voorn, in

/
den deftigen stijl.

/ I

jCAA en t*ka>, deze; dit.

^ \

het voorgaande*

>%)jA plur. van |*yt>.

^.....A) Y^ ^' harbab, z. arbab en r^bbab.

II. en rebab naast bijöla, balav., viool.—
[B.].— Onder r^bab vindt men: iweesnarig

muziekinstrument, bij w^ijze van viool.

L *M ^ib harta, z. arta en r^tta.

y
vu

isyè, l^cil (wijfje).

/.if^Vj Y^ hartawan, z. artawan.

K-ï Y^ hartal, z. ar tal en r^ttal.

C^ t3 Y^ herdik, z. t^ngking en sergah.

^ 4> ^ hardam— pers. — gedurig; onop-

houdelijk.

y

i j3^ plur. van üJt.

^C^ j) Y^ harpa, batav.:, z. arpa.

(w3 t^ ^?ï**^> schreeuwen; jammeren.

Jyo
y

3 ^i5> Jm> en Jsy^, Heraciius, grieksche

keizer in den tijd van Moeliamniad.

(jS^ harg»a, z. r^gga.

A %A herani, z. ^ram en ram.

y y

A ^, pyramide van Egypte.

o ^ o ^

yO iJbf per., Ormus, stad en eiland in den

pers. golf*
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5> ^ c 5

Jj^i)), benaming van den koning

van Perzië.

l^ )^ ^ haröèbi, z. onder bawang.

/%.A-> ^A? z. onder rïba.

,*w5b ^herêngan, z. Qrënganenrêngan.

4^ ^ harimau, z. rïmau.

,0 ^ harïni, smtr. van hari ïni.

/kkkA hiS) z. 15.

.,,jg^ hasta, z. asta, ^sta en s^tta.

J\JsJ1^i pers., verstandig; behoedzaam;

voorzichtig.

ic5 hang, z. ^tang; h. töëwah, de titel

van den beroemden laksamana van

Malaka, welks daden in eene hikajah

beschreven worden.

rj^^Julb hangsa, z. angs?.

C^jLxA hengngap, z. ^ngngap.

i^vJ^üè hongkong — oorspr. chin. —

,

Hongkong, naam van een chineesch

eiland, ten Oosten van de monding der

rivier van Canton, thans eene engelsche

kolonie.

^i_ cl/^jL&s hangkap, z. angkap.

{jSjKSb hingga en, minder gekuischt,

hinggan (niet wel anders, dan vóór

een' klinker), grens; perk; einde; tot; tot

aan; tot dat. — Moet soms door zelfs of

behalve vertaald worden. — Hinggan is

waarschijnlijk eene smtr. van het thans

niet meer gebr. hinggaan.— De wijziging

anggan voor hinggan is zeer gebr. — h.

ïni naïk, van nu af; voortaan; apalah

daja kïta lagi hingga matilah kita?

wat middel blijft ons over, behalve te sterven?

sehingga, singga, singgan en singgat,

zoover als de grens, het perk, of het einde,

d. i.: zooveel als ons: tot aan; tot dat; zoodat.

^.iisjiüÖ kinggoe (skr., T.), duivelsdrek—
asa foetida.

L^JoJ^sJksb hinggap, van een* vliegenden

vogel of dergelijke zich neder-

zetten,

C_iLA hok— oorspr. chin.— soort van vogel

in geschilderd katoen; sapoetangan

bcênga h., soort van hoofddoek, met zwarten

grond en witte randjes, waarin een zwarte

vogel is.

Ui y

leb, van de nieuwe maan verschijnen;

aanlichten; van eene nieuwe maand

beginnen; — verschijning van de nieuwe

maan; aanlichting . . . .; begin eenernieuwe

maand.
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J:^.
/ I

rfe nieuwe maan in de 5 ^er^/e

dagen.

/ »i*^ ^^Aj& halaman , voorplein ; voorhof;

onbeschreven rand eener bladzijde.

{,^^^^ysU<Sb lialba, z. alba en k^lebaf.

snilr. van hceloeij vj^Xilb Uoeloebalang

en balang (ongebr. voor bala)—
krijgsoverste.

/ jèèJkjsX^ hoeloebang'sa — snitr. van

höëioe en bangsa— volkslam.

\^^^ysJ<Sb helat, z. ^lat en lat.

iA-C6 helang, z. onder ^lang.

^ èM-> éjoInAA halimbflèboe, ve. sum., eene

hoos, hetzij wind of water-

hoos.— [N.].

yJLAA hallntar, z. alintar en lintar.

^ ^^LJCJLaJÖ halintah, z. alintah.

éJ<Jb halwa, z. ^^y^.

I*is ê.AA halóèan, z. alóêan.

^^.J aAA helönin, batav. (naisschien 1

bal. ngilonin of jav. ngiloni,

T.), toegeven; laten begaan. — [B.].

/ ^Xsb hflai, z. lai.

cr^ halija, z. alija.

^^j^^aAA lialëdja, z. ledj^.

X- •tJlA-AJib halïpaii, z. alïpan en lipan.

wfè ham en hem, uitroepende nabootsing van

^ een kuchend geluid, dat men opzettelijk

laat hooren, om iemands oplettendheid

gaande te maken; hem; zoodanig geluid. —
z. daham en dëhem.

wj^ L, pron. 3 plur. masc, zijlieden.

IL, possessief pron. suffix 3 plur. masc,

liunne, in den gen. en acc.

p^ , zorg; moeielijkheid; droefheid; gewichtige

^ aangelegenheid; voornemen.

\ ^JjN 1., pron. pers. 3 dual. masc. en fem.,

zij beiden.

IL, possessief pron. suffix 3 dual. masr.

^ en fem., hun beider; haar beider [in den

gen. en ace],

f ^^^,dN hamba, slaaf; knecht; dienaar;

onderdaan ; onderhoorige ; leenman ;

afhangeling. Men gebruikt dit woord ook,

in de eerbiedige of hoffelijke spreekwijze,

om het pron. pers. 1 uit te drukken. —
h. tcêwan, de dienaar van mijn heer (uw

dienaar), van hetzelfde gebruik; h. kan op

die wijze bij eiken titel gebruikt worden:

h. dato; h. ^ntji; h. nachoda; h. töëwa,

oude dienaar, wordt door oude lieden als

pron. pers. 1 gebruikt tegenover jongeren,

aan welke zij eerbied verschuldigd zijn;

h. töëwan ïtoe, of hij smtr. h. töêwafitoe,
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die dienaar van mijn heer. Het laatste werd

in het voormalig rijk Djöhor tegenover alle

personen van vorstelyke afkomst, van af den

Bendahara naar beneden toe, gebruikt.—
h, orang, slaaf enz. van iemand y v^ordt in de

nederige spreekwijze gebruikt, om het pron.

pers. 1 en 5 uit te drukken; h. radja n^gri,

de weigezeten burgers; perhambain^^^aa^

van een' slaaf enz.; slavernij; dienstbaarheid.

^ L-^A--U6 hoemba, batav., schelden.— [B.].

•)^ i£ifc.y.-fJft hembaljang:, z. ^mbatjang.

"^ \Va^4J& hambaro (z. ambaro), batav.,

kaaimuur; houten glooiing.— [H.].

«JVa^|>J& hoembalang, tuimelen.

*^ ftJ Us.4j:5 hembalan, z. ^mbalau.

^j;^/sA#fJ5 I- hambat, z. ambat.

IL, w. sum., z. Marsden in voce — het

beteekent ook verletten van werk. — [N.].

y^^l^Xb I* bambar, smakeloos; van smaak

reuk van zelfstandigheden flauw—

;

van de stem zwak.

IL, z. ambar.

x,^fj\ L hamboer, z. amboer.

IL, batav., drijven. — [B.].

^ vVf_f^ hoembar, batav. (jav. oembar,

T.), los laten loopen. — [B.].

^ f >MHAM<fiX& hambas 9 w. sum., den grond

gelijk maken; onkruid weg-

kappen. — [N.].

MAL.-KEDBRL. WOOBDSNfiOSK. PSEL IIX.

¥r/uéjKj^Jb L hamboes, z. amboes.

IL, batav., blazen (vgL ^mboes, T.);

hambcêsan, blaasbalg. — [B.].

/ MsA««fJ& hemboes, z. ^mboes.

/ MsK^^^ hoembas, z. oembas.

/ M^^,.^%J!b himbas, z. imbas.

ijK^^^^ hamban;, z. ambang.

•¥r iiu<^^^Jb hambong, w. sum., kaatsen. —
^*

[N.].

]s>^|>J& hambal, z. ambal.

r*%j<j^^ hoemban, z. oemban.

^ dJ 4x^fj5 hamboet, w, sum., schudden;

beven; dreunen, zooals plaats

heeft wanneer een stuk gesehut wordt

afgeschoten. — [N.].

^ »A./|tJ^ hamboer, w. sum., ook springen;

opspringen = t^rdjoen.— [N.].

c y

wf.jC&> drukking in de hand; persing; voort-

drijving; verstooting; prikking; doorbo-

ring; breking; naam van het schrijfteeken

^, dat, boven de j of ^^ geplaatst,

daaraan de waarde van den griekschen

spiritus lenis geeft. In sommige gevallen

staat het alleen, en heeft dan dezelfde

kracht. Het neemt de drie klinkers en de

tagdid aan. — De naam is waarschijtilijk

ontleend van zijne voorlstootende, explo-

16
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sieve natuur; naam van de alif, van

dat schrijfleeken voorzien (t). — z. ^iy^,

25 Ul^A* naam van het schrijfteeken s, — z.

<\OV/iy^^ü&> pers., buur; himrman; nabuur.

L-Ji^A hanipa, ledig; ijdel; lianipaken

waktoe, den tijd verbeuzelen.

^ CJ \^-^A hamparan, w. sum., — z.

amparan. — [N.].

^j^^aJL^JO hampoet, z. ampoet.

^^Ji^ cfs I. hempet, z. ^mpet.

IL, w. sum., boven op iets liggen, bedelven;

apa ada djcwa orangjang t^rhempel^

leggen er ook menschen onder (het ingevallen

huis). Verder in het vechten; terhempet,

iemand hoven zich hehben, dus verliezen;

niahempet, boven zijn, winnen; dengan

bitjara saja terhempet tatapi dengan

tangan saja m^ngempel, met den mond

verlies ifc, doch met de handen win ik,—
z. verder himpej. — [N.].

^ / Vs» cXÜi^A liampedes en hampedal
,

batav., lever. — [B.].

iXo^^^J^ hempedal, z. ^mp^dalj p^dal

en m^mp^dal

^ #s LX£-^i5 hampedcè en empedöè= ri.

m^mp^döê.

^>ƒ{^|,•J:^ hampar, uitgespreid, zooals hv. eene

mat; batoe h.; mehampar, de hoeda-

j

nigheid van h. aannemen; zich uitspreiden;

van den bodem van een vaartuig, nagenoeg

horizontaal uitkopen, d. i. niet scherp zijn;

mehaniparken tandan, zijne handen openen,

d. i. milddadig handelen.

^ ^SLfJb hampir en ampir, dicht; dicht

bij; nabij; bijna,

r j^i^^Jl^ib hampas, z. ampas.

^ r jnKfJb harapoes en ampoes, uit-

doen,— [L.] ; en hapoes, batav.,

uitvegen; uitschrappen,— [B.].— z. hapoes.

/ wskÜ^A hempas, z. ^mpas.

^^/ j^Ü^iè I. himpas, w. sum., geheel;

alles; waris menghimpas, uni-

verseel erfgenaam.

II. en impas, batav. (soend., T.), af-

betaald, — [B.].

^ iJLl^A hampang', vf, sum., afsluiten; een

weg afsluiten.— [N.].

/%NCL4*ii5 himpoen, bijeen brengen; vereend

gen; vergaderen; verzamelen; per-

hiibpCênau A.^%Qtn^ verzameling van dorpen,

gemeente bestaande uit meer dan één dorp.

-)(- «^ÜLfJè hampoh, w. sum., overvloeien;

overstroomen,— [N.].

^ /-.iU^lè himpej (^1<)), w. sum.,==him.

•pit.-[N.].

-K- ^iLfJÖ hamping, w. sum., smijten;

gooien; weg werpen. — [N.].
c



A^^ u% ^sJLa

w|^.i^ plur. van Jujö.

5> 5>

-% A.4.JC5 plur. van ^.

/^>J^ ^^^^ — oorspr. chin. — een tiende

gedeelte, inz. van eene taliil en = 10

tjï, of van eene tjoen/duim.

u; !>

^ ^Sb 9 zijlieden ; hare,

r^x^Aiè hantoe en, minder goed, antoe,

spook; booze geest; h. bangkit, hel

lichaam van een* afgestorvene, dat 'snachts

uit het graf verrijst en allerhande hande-

lingen verricht; h. tanah z. dj^mbalang;

dj ari h., de middelste vinger; tam par

h., naam van een* boom, welks bast en

vruchten in de geneeskunde gebruikt worden.

De vruchten zijn plat en breed en vol fijne

en scherpe stekels, waarvan de naam (jav.

saparantoe, T.). — K^nna h., door een'

boozen geest bezeten zijn; k^nna tampar

h. of di tam par h., door een boozen geest

geoorveegd zijn, d, i, plotseling een scheef

gezicht gekregen hebben; bcëroeng h.,

soort van uil; berhantoe, een' boozen geest

in zijn dienst hebben, van een'' boozen geest

bezeten zijn.

\ji^kA henti, stil staan; blijven slaan:

stil houden; pleisteren; ophouden;

uitscheiden.

^VI^saaA hantat, z. antat.— [L.].

^(^;xOiJL£5 hoentoet, z. oentoet.— [L.].

^e>/OUA liiiitit, z. intit.— [L.].

Ji\Sb hantar, z. antar.

)f JJiXjb hanter, z. ant^r. — [B,].

^^.^.^^.QJ^JsJè hintip, gluren door eene nauwe

opening.

•X- L
,
ÜaJLA hentak, w. sum., steken met

de lans; werpen, harpoenen.—
[N.]-

^'v^JLcb hantem, w. sum., slaan ^\— z.

^ Marsden in voce— verder beteekent

het ook stampen met de voet,— [N.].

v^XJLcb I. hentam en hantam, slaan; kloppen;

^ met kracht of hevigheid eenige uitwer-

king doen op iets; iets ter dege doen; raken

in dien zin. — z. bongkah.

II., batav., z. antam. — [B.].

/ JJikSb hoentai, z. oentai.

/ -JCaA hintai, z. intai.

,,>.-4m^XJL£6 I. hentinioeii, z. ^ntimoen

en m^ntïmoen.

II. en katimoen, batav., komkommer.—
[B.J.

*Si\A£6 I. handjar, verb. van .^u:>..

IL en andjar, batav., bewegen; van plaats

veranderen. — [B.].

^jS^XaA hoemyoer, z. oendjoer enloen-

djoen

16*
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jtf. v><rili3S handjam, z. ondjam. — [L.].

^••mSiX/Jb hoendjoen, z. oendjoen.

. 1 >%rx 1^ liendjelai) z. ^ndj^lai.

^ 4JS;aJL£& handjöê, w. s\xm., vooruitgaan;

voortgaan; het begonnen voerk

vervolgen (eigent, .su), T.). — [N.].

^*^ysJSi^xXA hiiitjit, weg, van hier; wegjagen;

verjagen; uitjagen; verdrijven;

uitdrijven; verbannen; verstooten,

ySixXA haiitjoer, ontbonden; opgelost;

verteerd, zooals bv. de spijs in de

maag; gesmolten; verbrijzeld; vergruisd;

zich ontbinden; zich oplossen; smelten.

/ ^SêXX^ hantjai, aan stukken; aan flarden;

uit zijn verband,

c

iXXJbf Indiër; Hindoe.

i^cXkSb handak, z. andak.

LIU)cXaX6 plur. van óSso.

•^lXaJÖ hendê, w. sum., afzonderen; ver-

bergen; hend&kaii, verbergen; weg-

stoppen. — [N.].

ifJ^cjS houder ~ eng. hundred — , van

koopvsraren, bv. ijzer, honderdtal;

honderd.

(
>mL\aX5 handas, z. andas.

/ MlJUi5 liendas, z. «ndas.

y y o y

^XvyCAAib (pers. :jjïjJ)), meetkunde.

•¥r O^iX/Jb hindaiïg, w. sum., wannen zooals

^ men rijst of tarwe daet.— [N.].

^ L y^AxA handap, z. andap.

^f^CyXsb liandem, w. sum., een slaaf die

zijne vrijheid niet kan terug koopen;

h. karem, levenslange slavernij, — [N.].

c / c ^ c

^U^wcXxib en ^^li^^Joib, pers., Hin-

dostan.

C^JUiÖ hendak, willen (den wil heb-

ben); gelieven; moeten; moeten

geschieden; noodzakelijk zijn, — Kan soms

door om vertaald worden; — verlangen;

begeeren; verkiezen, in dien zin; h. höêdjan,

het wil regenen; itoêlah hendaknja, dat

is zijn begeeren; dat moet geschieden (ïs

noodzakelijk); hendakkah heenga itoe?

wilt gij die bloem hebben? sahaja datang

h. b^rtanja, ik kom om te vragen, eig.

willende vragen; z. k ahendak.

C^cXaA hoendak, z. oendak.

jcXJLCb hendal, ingeklemd.

:> o

§^00^9 pers., Indiër; Hindoe.

^ y

^ A JUXb hindoe, w. sum., z. indöê.— [N.].

^^P ikCXaA handöèkan, w. sum., zacht

wiegelen; schommelen.— [N.].

/ CcXaA handai, vriend, — z. taulan en

§atiabat.
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z.

/ CcXxXbj pers., Indisch; hindoesch; mdische;

hindoesche; Indiër; Hindoe,

hindoe.

^ kSocXAüb handiko, w. sum., trotsch;

verwaand. — [N.],

-x- L
* J aajuulA hinsoet, w. sum., op zijn

achterste vooruit schuiven. —
[R].

fi/Jb hening, z. ^niiig, ning en honing.

^Sb hau, interj. van schrik.

^Jb hé, z. hok.

/ !>

God.^i^, hij; hij kat'ex., d. i.

^ ) 4i&9 /t(cA^; ruimte tusschen hemel en

aarde; ledige ruimte. — Eene mal.

verb. is hawa.

/ M^^)^A plur. van ^J*^bl>

.

L^3 j_Co hoewap, z. oewap.

L,x^ ^X6 hóèboeb, z. öêboeb.

^^^> èJè höbat, z. obat.

i«-.> ^^ höèboeng, z. cêboeng.

y*o ^X5 höban, z. öban.

^LHJj-A hcêwit, z. cêwit.

^yjo Lib höteba, batav.— verb. van iAx»—
vrijdagdienst in de moskee.— [B.].

m JV ^sb hCètang, z. öêtang.

^0 4»£5 ho^tan, z. östan.

-^ aJ!5 hffidja, z. cdj^.

1^^»"*^^ 4Jè hcêdjat, z. öêdjat.

«j^ ^Xb hoêdjoeng, z. öëdjoeng.

/•%J^* ^Xb hcêdjan, z. cëdjan.

^/*S É^"^ 4-C5 hoedjcèkan, w. sum., een

kunslterm bij het hanenvech-

ten in gebruik bestaande daarin dat men

de hanen een paar keeren (terwijl zij nog

in handen zijn) tot elkander brengt en

weder terug trekt om hen zoo doende op

elkander gebeten te doen worden (v. d. Wall

kende öêdja»en toch nam hij telkens die

verkeerd gehoorde woorden van N. op,

T.).-[N.].

^^S^' 4i6 hcêdjah, z. öêdjah.

^ \c3 ^-Cb hffidar, z. öêdar.

C (3 %^ höêdany, z. öëdang.

^ (^ ^i iS aA hffidip, z. höérip.

LlU \ %ib hftroet, z. öëroét.

^ ( u^ \ 4ib hftras, w. sum., ine^ water bc-

sprengen; besprenkelen.— [N.].

l
Khè \ lA !• hc&roes, z. céro6s.

IL, batav., klaar; in orde. — [B.].

^'( /^ ) %^ höras, batav. (port.), tójrf^^ip;

uur. — [B.].
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Q, \ 4X5 höéroeng, z. cëroeiig.

)f(^^4 4ib hoêrip, hSêdip en hidoep,

balav., leven; in gezondheid en

voorspoed leven; kehoeripan, het land

Koeripan, d. i. een land, waar men in

welvaart leeft, een land dat in het levens-

onderhoud voorziet, een gelukkig land enz.

^ (^ ) ^Xè hoêram, w. sum., verduisteren

. van zon of ander licht (vgl. bal.

oer^m, T.); iets sterk doen afsteken; in een

minder goed licht doen staan,— [N.].

yjSb \ ilA hcêroe-liara (elk afz. geene bet.),

opschudding; beroering; bewC'

ging; getier [toestand],

^ i,4y i,X6 h^soeng, w. sum., alles over

vertellen; babbelen van den een bij

den anderen, — [N.],

L-JIaw 4A hftsap, z. óésap.

•^ A^M4£5 Msoel, w. sum. (J^t, T.),

ondervragen; onderzoeken; alles

slipt nagaan,— [N.].

^ / -AW 4iJC6 hö&sei, w. sum., a[winden katoen

of koord &a; hc^seikan, uit de

waz maken. — [N.].

(^ ^ aA hcfewap, z, öêwap.

^ y*J3 kJb hopen, batav. (jav. open, T.)^

letten. — [N.].

Awa3 ^St hokijan ,

—

oorspr. chin.— naam

eener provincie van China.

) A»£b hCèloe, z. öêloe.

i^>/J è.ift liöêlat, z. üëlat.

-H- y 4.£6 hcêloer, w. sum!, aanreiken; overge-

ven; ook in den zin zooals wij zeggen

reikt dien brief daar of daar eens. — [N.].

^ /jiiï.vJ / jgüè-ib hcèloes tangaii, w.

sum., lijfwacht; lijf-

bediende. — [N.].

>J^i5 lioélam, z. öölam.

CXJÜ è-fè. liölanda, z. ölanda en belanda

^ 4^5 hOêma, tijdelijk bebouwde drooge

grond met woning , = 1 a d a ng.

^ibV-^É-Cb rel. ft^U, hoemajaiig:-2 en

majan^-S = pedas, w. sum.,

heet brandend doch het is alleen voorge-

komen in vereeniging met hati. — [N.].

-)( /liA^ è-A höèmban, w. sum., werpen,

zooals met een steen; smijten;

gooien. — [N.].

\^ ^Sb liömam (in bik. en poëzie), hindoe^sch

^
brandoffer (Tamil om am == skr.

homa, T.).

^w^ 4i5 hftmaii, z. öêman.

^ a i É./C kA hoemöérong, w. sum., loo-

^ pende eten; van dieren gra-

zen. — [N.].

-K- \ éJS;:^ êJè hö^ndjoer, w. sum., de

beenen uitstrekken bij het

zitten of liggen.— [N.].
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J 4J5 1. hoiiar, z. onar.

II., batav., verergeren (bedr. w. w.).— [B.].

/ u^ 4X5 I- Iiöènoes, z. cênoes.

IL, w. sum., een soort van garen

dat gemaakt wordt van de vezels van

de arènboom (bal. oenoes, bat. hoenoes,

T.).-[N.].

^ i_ JlJ 4i£Ö hoèiiak, w^. sum., een rotlansoort

die langs den grond groeit (vgl.

j;,i,T.).-[N.].

^ / -i 4A höcni, w. sum., wonen; bewaken;

bewonen; wacht houden, — [N.J.

25 4.J6 liöh, interj., ho; he.

/ C è^Af liefde; liefdedrift; lust; begeerte;

verlangen; hartstocht; voorwerp van

liefde enz, Eene mal. verb. is hawa.

/ C %-Cb ^^^— ^^^^' ^^^^' — geheim genoot-

schap,

/ C ^A höi, interj. van aanroeping.

,J^ 1^X5? verlangen; neiging; voorwerp van
^J'

verlangen enz.

ryo 4.Cb liöèit, van zich afscheppen met

eene pagaai of een* riem, waarbij

het steunpunt op het boord van het vaar-

tuig is.

iè hai> in hik. en poëzie ook wai, interj.

van aanspraak, vormende den vocatief;

o; he, hold; h.l saudara, o! broeder of

alleen: broeder.

C5-

/ ^Sb hê, interj. van toeroeping, he; h. tjeh

beranïiija! he, wat is hij vermetel!

, iè liija, zij,

/-.ib hïjoe, z. ïjoe.

O^ en Uit>, interj., om iemand op een'

afstand te roepen, heidaar holla.

\ / /

Jp\.A.i6 plur. van JC^a.

V^X6 > smt. van Ub, heidaar, en het pron.

suffix 2^ pers. plur. J', heidaar,

gijlieden l

i.,.^^ hïba, z. iba.

^„.^^aJÖ en L-^,U, vreesachtig; vreesachtige;

mal: hïjab en hijap.

.4>w\yki5> ^ö vreezen; te eerbiedigen; ontzag-

^

C)^^

/ c/
wekkend; schrikwekkend.

<X/s\Sbi vrees, die iemand inboezemt; eerbied;

ontzag; vreeselijkheid; gediichtheid;

deftigheid; pracht; praal. — In *t mal. ook

nog: eerbied of ontzag verwekkend; geducht;

vreeselijk; deftig; prachtig, — Eene mal.

verb. is hëbat.— z. tjandaug.

i**y^wSb liëbat, z. h.jjb.

u<^Jb Wboer, z. ïboer.

^^^^^JuaJÖ hilioek, batav. (bal i boek, T.),

ongerust; treurend; kommervol*—
[B.].
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^.jj^,fJb hêban, z. ëban en rëban.

•5(-^^^AAi6 Mbo (iba), w. sum., medelijden

hebben; hibo-S, aanhoudend om

iemand denken die afwezig is; bedreefd

om iemand zijn. — [N.].

iJCAift hitoen^, z. ïtoeng.

>XaI6 hitam, z. itam.

^S^WaA hïdjau, groen; h. tahi pcëpoet,

groen als de uitwerpselen van den

pcépoet (visch), d. i. grijsachtig donker-

groen; h.-2, mos, dat in putten, vijvers

en dergelijke groeit.

^iX^Sb Mdoe, mahidoe: iets ruiken, aan

iets ruiken (vgl. hïdoeng). — [T.];

kussen; zoenen. — [N.].

C cXaA Mdang, spijs of drank opdisschen;

^^ hidangan , opgedischte spijs ofdrank ;

spijs of drank, ter opdissching gereed.

aC^Aib Mdoeng, z. idoeng.

C^ cXf^ hïdoep, leven; van de zon opga<in;

in het leven bewaren; laten leven;

levend; levendig; vlug; versch (van vleesch,

visch, groenten enz.).

^cXfJb bidam, z. ïdam.

ijl^ yj^ Èêret, z. ëret.

/M^j.X£6 I» hirls, z. Iris.

IL, w. sum. (z. (^ji)), de kringen in

eene kris,— [N.].

^ Q w-aA hiraiisr, z. ïrang.

C ?j-Ai& hiroep, z. iroep.

/% j-aI6 hiram, z. iram.

^ >-AJft hëran — verb. van ^^La^..

^ j-Ai6 hirau, z. ïrau.

yJb y^^^fJb hïroe-hara en hoêroe-hara,

ontroering; groote ongerustheid;

berhiroe-hara, in ontroering enz. verkeeren;

s^g^nap n^g^rï pon b., en de geheele

stad verkeerde in groote ongerustheid.

/XMaX5 hijas, versieren; smukken; tooien;

verfraaien; perhijasan, versiering;

verfraaiing, versiersel; tooiopschik; p. ba-

hasa, taal (rede) tooi.

^ jiuj^KA hisang^, z. angsang en isang.

L-JUmwaJ^ hisap, z. isap.

/*yAf^KSb hisin, z. is in.

iLsJft hijanjr en jang (oud-jav. hjang, T.),

godheid.

yJKAJb hingar, z. ingar.

/ w^ütxA hingoes, z. ingoes.

L^QAJft hijap,— verb. van <w^— ongerust;

bevreesd.

y o/

OxA L> />a/ei5; /empe/ van niet-Mahome-

danen.
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IL, pers., afgoden tempel; beeld; behoed-

middel; toovermiddel.

^S'K^Jb hi^aa, z. igau.

Kaü6 hela, trekken; voorttrekken; slepen;

sleuren.

{^^y^,J<j<Sb hëlat, z. ëlat.

^A/J6 hilir, z. ilir.

iLAxA hnany, z. ilang.

^ C aAAi6 hilap, chilap, kilap, ba tav., on-

nadenkend.— Verb. van (^ Is^ .

\^Xj<Sb^ hilam-3, van ver verwijderde voor-

^ werpen onduidelijk zichtbaar; flauw

zichtbaar; nevelig; nu eens zichtbaar, dan

weder niet; zooals bv. eene vlucht vogels,

die in eens zwenkt, of wolken aan de kim.

ilJusA hilan, z. ilau.

iK^Aj^ hêlah, z. ëlah.

/ —AaA hilai, z. iiai.

^Lxv-4*-C^ himbo (imbau. T.), w. sum.,

roepen; menghimbo (m ahimbau,

T.), toeroepen; toeschreeuwen. — [N.].

-^L2>^«4^A£b himat, z. imat.

\^^;ys.^^^j<£b hêmat— verb. van Ljt

ingenomenheid; van den geest met

iets; bezorgdheid; inspanning; nauwkeurige

zorg; ik sampai hmatkoe, mijne ingeno-

menheid daarmede, is niet voldoende d. i.

kan er niet toe besluiten; mehêmatken,

met nauwkeurige zorg behandelen; met zui-

nigheid gebruiken; m. rcêmah tanggah,

voor het huis zorg dragen; rökok itoe

djika di hëmatken, als die sigaren met

zuinigheid gebruikt worden.

••waA hina — skr. —, gering; arm; ar-

moedig; ellendig; laag; gemeen; ver-

acht; hina-dina, laag en ellendig; gepeupel;

gespuis.

(,^_Ju>jft hënak, z. ënak.

^ ^^j^Jt hêwa, batav. (jav. ewa, T.), wal-

' gen; verachten. — [B.].

xu

t, A^ hijoe, z. ïjoe.

y ^ jlJ^ . pers., stof, voorn, grondstof van

al het geschapene; schets van eene

schilderij.

^/.4 4-aA hiwan, w. sum., vergeetach-

tige.— [N.].

iK^jJt henjah, z. ^njah.

/ C, de letter ja' (>1j), de 28® en laatste

van het arabisch, en 55® van het door

Marsden gewijzigde maleische alphabet;

waarde als die der nederlandsche j. Als
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cijferlelter, z. cV^). In geschriften van

godsdiensligen aard verkorting van lIj.

o I. Ja, interj. van aandoening, kommer,

medelijden, verbazing.

IL, U) ija en ^^) ija, van bevestiging,

ja; ja wel— interj., als antwoord, wanneer

men geroepen of aangesproken is.

O, interj. van aanspreking, o!

/V/^

^U>, naam der letter ic.

0^?/r. J^"^*^^— smtr. van ija ïtoe, dat

is; dat is te zeggen; namelijk; ie-

welen.

^^P-cU ja-ïiii (smtr. van ïja ïni), die of

deze zelfde,— [P.].

fj^è^jy^, gedroogd.

>J»0 Jatim, uitspraak van
f^^^^

_- 4.^0 I. en ^^G, heen en weder

^'^ loopend; haastig; druk; heen en

weder loopende enz.

IL, Gog; afstammelingen van Gog (z.

<^^U, T.).

/j ) \ o , turk., schrijvend ; saifoe IJazan

{het schrijvende zwaard)^ titel eener

maleische Jiikajah.

^/•wwU Jasin (z. ^, T.), w. sum., een

gebed dat bij de dooden gelezen

wordt.— [N.].

^ /

LlUj3\J>, robijn; hyacinth; saffier; chrijso-

lieth.

^w/co Jaman, verb. van ^.
y

y*j.^O, rechts gaand; gelukkig; rechterhand;

gelukkig persoon,

/Co Jaji (in hik. en poëzie, jav.), jongere

broeder of zuster.

/ y

LHJoo plur, van >t-j.

/—30, jS-3-jê, interj. van uitjouwing.

* y :> !>

y yy
/--^vJC-j^^ plur. van ^xi^.

X x^ /

^..^JL.^ plur. van ^xx^j.

/jViSA) Joedjana, z. jcèdjana.

C5-

y O y

,\JSliX^ 9 Johannes.

y

(X-) > hand; bezit; voorpoot van dieren; vleugel

van vogels.

(CcX-.>, LS^i en ^5^Jo plur. van ^.
/^

y' X

«^^^ ) w> plur. van g^^^ .

!> ^ y

, soort van veldmuis, met lange

achterpoolen.
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2öl XliSb

c ƒ Vw^Tv^ ^_} , mog^e At)" ^?c^ «wcr ontfermen;

jarhamka illah, moge God

zich uwer ontfermen, een wensch, dienende

inz, ter beantwoording van den uitroep

4)tiS cUsJ), Gode zij de lof/V^n iemand die

geniesd heeft. Daarop antwoordt de geniesd

hebbende gew, weder: ^) lL^>£, God

leide u langs den rechten weg.

) (^ ^^ , de Jordaan,

^ o X • c^

uy i}ij>; ar. Ji^Jw — naam

van verscheidene perzische koningen uit

het geslacht der Sassaniden. Gewoonlijk

verstaat men daaronder den Koning van

Persië, aan wien Moehammad een' brief

heeft geschreven, waarbij hij hem uilnoo-

digt, den islam aan te nemen, en welken

brief de Koning verscheurde op het hooren

van de tijding waarvan Moehammad zeide:

4.^iLLo <xÜt ^Vw), moge God zijn koningrijk

verscheuren,

y

cX> l-> ? naam van drie kaliefen.

i h^> (ja*- sin) — de namen der twee let-

ters ^^ en ^ — naam der 36® sure

^van den koran, die men een' stervende

voorleest,

c y

www^ , 'met gemak een kind baren; gemakkelijke

kinderbaring.

c y

) yw^ J met gemak (nl. heeft zij een kind

gebaard).

C4AèjO. Jezus (z. ^^.Kc, T.).

o y

tx^XCo en («i/^, jaspis.

^^JiL^ , soort van /a^pt^ of agaat, uit China

^ of Indië, aan welken de eigenschap

wordt toegeschreven, den bliksem af te

wenden of onschadelijk te maken,

y y

van
y

y ^ y

^yiso.

moge God u doen eeren.

!> oy

[, ) ^iÜU j J(ioob (z. akoeb).

cy

, ^OO » eig.: het beteekent, d. i. zooveel als

* ons dat is te zeggen; te weten; dat

is; namelijk,

i> I. jan^, z. hïjang; kajan^an en keja-

n^au, godenverblijf,

II. (verk. van d ajang) op het eil Banka

titel voor vrouwen uU den fatsoenlijken

stand, = entji.

III., die; dat; wie; welke; dewelke; welk;

hetwelk; z. nang en nan.

^A^.) Jangjang (in bik. en poëzie). God,

inz. als titel van eene godheid (meestal

van de godin der liefde in gebruik, T.).

JtUö^ . waken (wakende toestand).
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y

/iJL-> en ^, met zekerheid wetend; hegeerig

naar iets.

/*tjJL>> zeker iveten^ zekere kennis; zeker-

heid, die men van iets heeft; vaste

overtuiging; ^^f^), de vaste overtuiging hij

uitnemendheid, d. i. het mah. geloof.

W^o Jogrïja, z. jögïja.

/j ^J<^^ jamtöèwan, smtr. van Jang di-

p^rtöêwan.

/ c /

V.S;\A-40 9 volgens de ar. legende, naam van

een* der zeven slapers (Malchus

der christ. legende?). — z. uJ^.

y y

.•w|0, Jemen (het voornaamste gedeelte

van Gelukkig Arabië).

jamjam bendahari, vrouv^elijke

titel, aan het hof van Djohor, zooveel

als opperho[meesteres.

y

eed.

4^ I. Jö^, z. ijoe en hïjoe.

# IL, gedvi}ongen bijdrage tot eene on-

derneming van den vorst — [Div.].

/ y

V2>^a3) ^ plur. van ^.ii^yb.

y

UU 4-^ J*ta, z. djoBta.

/jVj^^ 4^'jftdjana en joedjana, ook vjrel,

gewijzigd, o^djana en oedjana—

skr. jodjana, afstandsmaat van 52000

ellebogen (9 eng. mijlen), volgens anderen

5 of 4 V4 eng. mijlen—, onbepaalde groote

afstandsmaat; gezicht ver; j. böémi, waar-

schijnlijk: 'afstand van den waarnemer

tot aan de kim, op eene effene oppervlakte

of op zee; sejoedjana, ééne j öë dj a na. Daar

men te Riouw de beteekenis van j. niet

meer kent, zoo heeft men van s^jöëdjana

de verschrikkelijke woorden s^djauhana

en saudjana, gefabriceerd, met de bet.:

gezicht ver (z. widjana, T.).

ysw A-J jöësir, van een* vlieger losgescheurd

van het touw en in de lucht zwevend;

schoot gaand,

L Oxja ^, Josef (z. öêsoep).

, P 4^ jo^ija en jög'ija, behoorlijk; beta-

melijk; ook sejogija (dit saigïja te

lezen, is onverstand).

, dag, zoowel de tijd van af de dageraad

tot den ondergang der zon, als de bur-

gerlijke dag van 24 uren; laumoe lalha,

dag der offeranden, d. i, de 30« ^:^)j,

waarop men, ter gedachtenis van Abrahams

offer, een schaap slacht.

!> y ^ é

/ . t vi ^ » volk der Grieken, vóór Constantijn;

Jonas,

f mS 4iJ> j Jonas. (z. oen o es).

C^-



(j)cX^^ plur. van J^

.

/ o y

LL>s>cX^2->^ Z- cS^j^^.
z'

5> /

'^y^^ , volk der Joden.

253 'ö^.

^ /

(Cö tó-^,' joodsch; jood (mal. djahóêdi).

5> /^

^X-Jt3 ^(? >' fem. van het voorgaande;

Lt>^t, jodendom; Judcea.

/ 5>

/ -iSo 4^ y grieksch; Griek,

-^^^^3<^-

^, de letter nja, 54« of 6^ additionele en

tevens laatste latter van het maleisch

alphabet, volgende op de c/, ^ian het

Marsdensche alphabet insgelijk de 34^ en

laatste, doch volgende, vreemd genoeg, op

de ^f , terwijl zij , als eene wijziging der ^ ,

na deze letter hare plaats had behooren te

' hebben. Zij heeft een' gemengden klank,

overeenkomende met eene innige ineensmel-

ting van de nederlandsche n en j en wordt

daarom hier getransscribeerd door nj\

uA ^J?5 prorominaal suffix v. d. 3^^ pers.

v.^ I. nja, naam der letter ^.

II., batav., moeder; mama. — [B.].

/C^ U Mjaï (in bik. en poëzie), titel, die men

aan bejaarde vrouwen of vrouwelijke

geesten geeft; in het dag. leven: bijzü;

huishoudster; inz. van een* Europeaan;

vrouw van een Chinees (is uit het bal,

hebbende de heeren van Jan Compagnie

vroeger te Batavia Balineesehe vrouwen tot

bijzit gehad, T.). -t- z. kijaï.

O njata (skr. nijata, T.), klaarblijkelijk:

klaar; blijkbaar; duidelijk; bekend.

<XJ>V-> njatoh, naam van een boom, die

zoogenaamde g^ttah p^rtja geeft.

\l3w njadar, van den slaap vast; diep;

^ \>o Mjara (lees: l^U, T.), w. sum., helder

(van het licht gesproken); tjindoer

mata di ujalakan njara damar ïtoe, tjin-

doer m a l a deed de lamp opflikkeren,— [N.] ,

/ig^ iVj njaris, schier; bijna; bijkans; haast.

P-'
Vj njarang, naam eener eetbare plant.—

Er zijn 2 soorten: de witte en de

roode.

a \ vj» njaring, van een geluid helder;

^ luid; duidelijk.

^ tJ yj> njarah, w. sum. = ampir.— [N.].

/ J
Vj njSla, vlammen; branden met eene vlam;

ontvlammen; vlam; mêrah menjala,

vuurrood.

^ JVj njali, batav. (bal.),: de gal— [T.].
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(^_ jI/oVj iijanioek, mug; muskiet,— culex.

/wCo njaman, lekker; aangenaam; smake-

lijk; welvarende; wel; gerust,

^/.i\j njana, batav. (soend.), beseffen

(meestal negatief). — [B.].

^\j njawa, ziel; leven; levenskracht; adem;

iijawa ikan-3, adem, als een visch, dié

uit het water is; ^niakadidaleinpjanjawa

ikaii, w. sum., in hem zit de ziel van

een visch (fig. hij is gemakkelijk te doo-

den).— [N.].

•^ ,.i $y> njawan, batav., een geel beestje,

dat veel op een lalgr of k^lantj^ng

gelijkt.— [H.] ; zekere kleine bijsoort (bal.

en lamp., i^y). — [T.].

¥: 25 #\V.> njawah, menjawali, batav., rijstvelden

(sawah's) maken,— [B.]. z. sawah.

/C\o njaja, z. iS^^-

K- / cXj njajoe, batav., een soort van tiko.es,

grooter dan de njingnjing. — [H.].

^ (J^ njawja, batav. (bal. njanjah); nienja-

nja, iets bakken zonder olie of iets er

bij zooals koffijboonen.— [T.] ; njanjah (B.).

/^X> njanjif zingen; zang; gezang; zangstuk;

nj. bersepak, zeker bezwerend gezang,

dat de r a^ 'jat s bij ziekten aanheffen.

. M^^V^ njanjat, batav., slib, dat op 't land

van overstrooming is blijven liggen.—

JiLj o njanjok, suf; verkindscht,

^ <^Ljo I. njanjah, z. l-jI>.

IL, verkeerd handelen zonder het te weten*

gedachteloos handelen; suffen.

njèrnjèr , batav., niet dicht geweven,

en dientengevolge doorschijnen, van

doek.— [H.].

^ ys.^ njeboer, batav., in 't water springen,—

[B.]. — z. tj^.boer.

^^^^y^ njoet, interj., uitdrukkende de beweging,

veroorzaakt door het zachtjes rukken

aan iets, zooals bv. van een* visch aan

den hengel, of door het kloppen van een

ziek lichaamsdeel; of ook uitdrukkende de

beweging, die het rukkende subject, bv.

een visch, zelf maakt; nj.! kata tali

kaïl, njoet! zei (maakte) de hengelsnoer

{z, c>oy^).

^ f >w^5 yi,
njerötjos (vuig.), batav.,

spatten, — [B.].

ujang, batav. == jang. — [B.]; in de

zamenspraken door v. d. Wall uit-

gegeven vindt men het ook als voegw. dat;

't geen wel een bewijs is, dat \ Rijouwsch

alles behalve zuiver is, daar het in die

bëteekenis 't jav. jen is (T.).

i^^^yijio' njangket, batav. (bal., T.),

kleverig zijn, kleven, bv. van

iets dat pas geverwd is, óf van suiker of

van g^tah.— [H. en B.].

*è^'

^



25U

^ ^>oi^, njingnjing:, batav. (bal.. T.), een

soort van tïkoes, kleiner dan de

njajoe.— [B.].

^L_aAib njapnjap, baiav. (bal.), ijlen in

de koorts enz. — [T.].

^^ Q.X> njflapj batav., walgelijk zoet, —
'[B.].

^ ^j:^X\Jo njelongtjong-, batav., brutaal;

ongemanierd; lange vingers heb-

ben. — [B.].

X- . KaJo njolnjol, batav., klappen; snappen;

kwaadspreken— [B.].

^ v«> njem, balav. (bal, T.), = dïngin, van

^ het gevoel, dat koud geworden rijst bij

het eten in den mand te weeg brengt.— [H.].

^ ix^^ njèmbèng, batav., een gewas,

welks bladen als sajoer gebruikt

worden. — [H.].

^jL^ I. iijanipang, roeien en al roeiende

sturen met eene pagaai, op den voor-

steven van het vaartuig; nieiijampan^

lierkangkaiig ïtoe Mrangan radja, het

schrijdelings roeien op den voorsteven is

een verbod (yooi recht) van den vorst.

IL, mogelijker wijs, als wensch.

-Vr i«AjL|o njampeloeng (soend.) batav.,

naam van een' boom— colophyU

lum inophyllum — . — [B.].

•X- \lXJo Mjaiider, batav. (bal. of jav. san-

dar), aanvliegen en bijten van een

hond.- [T.].

/—A-A), Z. /cA^. .

-X- >->^-^^ njfWfir, w. sum., babbelen; praatjes

maken, — [N.].

^ l^2>0 É.-> njökot, batav., zeer doen; prik"

kelen; steken.— [B.];

^J L^ wjölo — oorspr. chin. — komfoor,

waarin de offerstokjes verbrand worden
,

nadat daarmede de gebruikelijke ceremoniën

verricht zijn.

uA ^ wjönja, batav,/. njonjah. — [B.].

p njönjot, z. önjot.

t^'j-!-
^«> iijönjoiig', van de bovenlip vooruit-

stekend; menjönjon^, vooruitsteken;

iets onophoudelijk volgen, zooals een geite-

bok, de geit, met opgetrokken bovenlip;

m. seorang dïri, in zijn ééntje met opgC'

trokken bovenlip (pruilend) rondslenteren,

<K^ L^ njöHJah — oorspr. chin. — ge-

trouwde vrouw van een Chinees of

Europeaan.

<X^ njaU, z. Qnjah.

r>s^-> 9 njïjat-2, naam eener heesier, welker

gom tegen de jeuk gebruikt wordt,

njiroe,; rijstwan; z. nïroe.

^^.,^ njïjoer en nïjoer, minder gebruikelijk

kelapa, naam van den kokosboom—
cocos nucifera — ; kokosnoot; klapper. De
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kokosnoot heeft verschillende benamingen,

naar de graden harer ontwikkeling; moem-

bang, na het afvallen van den bloesem;

nj. k^longkong, wanneet de dop kan

gegeten worden; nj. ingcêsan, wanneer

de kern nog slechts eene slijmerige massa

vormt; nj, t^lïnga kambing, geitenoor,

wanneer de kern eene kraakbeenige zelf-

standigheid, vergeleken bij een geitenoor,

vormt; nj. tjongkêlan of soengköëran,

wanneer de kern die vastheid erlangd heeft,

dat zij er uit gepeuterd of gewroet moet

worden; nj. s^mantan, wanneer de kern

tot dien graad van rijpheid is gekomen,

dat is kokosmelk (santan) uit geperst kan

worden; nj. b^rgïgi belalang, wanneer

het onderst gedeelte reeds zwart is en dan

kan vergeleken worden bij den bek van

een' sprinkhaan; nj. gontjaug sekali,

wanneer het water in de noot reeds zoover

verminderd is, dat het, wanneer men de

noot schudt, eene enkele keer heen en

weder gaat; nj. tcêba, wanneer de noot

hare volle rijpheid erlangd heeft; kelapa,

wanneer de rijpe kokosnoot gedroogd is;

njïjoer setali, twee kokosnoten, die met

twee daarvan losgescheurtle doch aan den

anderen kant nog vast zitteyde touwachtige

stukken van den bast aan elkander geknoopt;

tampal^nja nj. s., wordt gezegd van een'

zadelberg, waarvan men zoover verwijderd*

is, dat men alleen de twee toppen ziet.

Sooi'ten: danta wanta of gadiiig; padi,

póejoeh, nïpa,l^mba en hïdjau.

njireh, naam van een' boom, die

aan het zeestrand groeit, met groote

oneetbare vruchten (vgl. onder d^lïma)-

t\A-> njijahf men.,: njah. — [T.l.

njênjen , bespotten ; beschimpen ;

honen [hetzij door woorden, geluiden

of gebaren]; uitjouwen. — z. êdjek,

/ ^-^-Jk-)> menjënje, batav., smelten; vloe-

ien; verdunnen. — [B.].

)(^LjJUi-j njenjak, soek., van den slaap

diep; vast.— z. lanjak.

nj^nnjai, van weefsel fos.

•)(-
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VOORBERICHT.

•Aan "i slot van 't geheele werk zal ik een lijst geven van eenige, te laat door mij

opgemerkte, misslagen", schreef D'. H. N. Van der Tuuk aan het einde van zijn voorwoord
in H. Von de Wall's Maleisch-Nederlandseh Woordenboek. De beloofde lijst vindt men in

het Aanhangsel dat thans het licht ziet.

Bij een, na Van der Tuuk's dood ingesteld onderzoek, bleek, dat ter Landsdrukkerij

drukproeven aanwezig waren van twee verschillende redacties der bedoelde aanvulling,

namelijk:

ie het eerste vel (abaiip-tèmos) van een »Aanhangsel van het Maleisch Woordenboek
van H. Von de Wall, vervaardigd door D'. H. N. Van der Tuuk", volgens eene aanteekening

afgeleverd 14 Dec. 1883.

2e de eerste drie vellen, en vier bladzijden van het vierde, (aban^-koemali) eener

iets meer uitvoerige bewerking, die met eenige Menangkabausche, Koelaische en Javaansche

woorden verrijkt is, en waarvan de titel luidt: «Proeve van een Aanhangsel op het Maleisch

Woordenboek van H. Von de Wall, bevattende opgemerkte fouten, eenige Menangkabausche
woorden van de Noord-west-kust, enz.", volgens eene aanteekening afgeleverd 11 Febr. 1886.

Van het manuscript schijnt weinig meer over te zijn, dan D'. Van der Tuuk's
aanteekeningen op den rand zijner beide handexemplaren van Von de Wall's woordenboek.

Aan den voet van bl. 1 der tweede bewerking vindt men eene noot, waarin o. a.

voorkomt: »Een volledig aanhangsel is nuttig, maar te tijdroovend om er aan te denken

. Dit aanhangsel beschouwe men dus als een poging het opslaan te vergemakke-

lijken". Een supplement op de Maleische Woordenboeken heeft Van der Tuuk dus geenszins

willen leveren. Dat hij in veel vroegeren tijd wel van plan geweest is een dergelijk werk
samen te stellen, blijkt uit verschillende, in zijne nalatenschap gevondene, lexicografische

aanteekeningen, het Maleisch betreffende. Ook in dit Aanhangsel zijn er enkele sporen van.

Onder de nieuwe artikelen, die Van der Tuuk aan Von de Wall's woordenboek toevoegt,

beslaan Menangkabausche, Koetaische en uit het Javaansch ontleende woorden eene belang-

rijke plaats.

Een enkel woord nog over de wijze van uitgaaf. Om verschillende redenen waren
noch de proefvellen, na zuivering van drukfouten, noch de geschrevene aanteekeningen,

zonder meer, voor publicatie vatbaar. Het gedrukte gedeelte is dus geheel herzien en

gecastigeerd; van de randnoten^ waaraan wij het ontbrekende gedeelte ontleend hebben,

werd slechts opgenomen wat in den geest viel van dit Aanhangsel, en niet twijfelachtig of

onduidelijk was.

^j^i,j-^̂J405
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De Menaugkabausche woorden hehbeu wij alleen dan opgenomen, wanneer die niet

voorkwamen in het »Minangkabausch-Malcisch-Nederlandsch Woordenboek, bewerkt door J.

L. Van der Toorn". De hamzali (volgens Van der Tuuk: de opgeslokte k) is door een q
weergegeven; voor de korte a gebruikt Van der Tuuk een q, welk teeken hier dus geheel

iels anders aanduidt dan in hel Woordenboek. (Zie daarover sub taroq in het Aanh.).

Overigens zijn spelling en afkortingen dezelfden als de in het woordenboek gebruikte.

i'h. S. V. K O IN K EL.

VERBETERINGEN.

bl. 2, 1«

4 »

13 .

14 2«

17 .

18 .

25 >

31 .

31 .

45 1«

58 .

62 2«

kolom, reg. 2 v. o. lees: b^nsoet in pi. v. hlnsoet.

> 10 V. b. » achter cO^h «êdan^

9 v. 0. » borrelen in pi. v. barrelen.

5 v. b. » achter is een haakje.

9 » » andjoer in pi. v. andjoer.

8 > » cartudge » » » cartridge

5 » » potèt » » » patet.

3 . » achter (jav.) een:

5 > % » kwalen een haakje.

6 V. 0. » » kalampoeng een haakje

2 > » » bal.

1 V. b. » rechts in pi. v. rechts.



AANHANGSEL
OP HET

MALEISCH-NEDERLANDSCHE WOORDENBOEK
VAN

H. VON DE WALL.

i.)) IV. abangan, baiav., voeg bij; (uit

het bal.).

. s) abej, zie onder lingon^.

A
, \ __

l Q \ ) atap, zie onder limas.

^2yv£^) atjat, zie onder natjat, en zie

atjih in het Aanh.

iirifc. ) atj^ng:, onder dit artikel had n^atjen^

moeten staan.

4^ ) atjo, voeg bij: uit het soend., en

zie onder katjo.

^V^w ) atjeh, vgl. mentimoen, en zie atjih

in het Aanh.

^ ^N^ ) atjili, hiermede is bedoeld atjat,

naar de men. uitspraak atjèq; zie

onder natjat.

j3) V. adoe, beradoe is een balinisme en

eene wedergeving van meadoe.

L Ji^Ni adab, zie onder bijadab.

6,^) adlng, bandj. (daj.): adik; vgl, tjcè-

^^ tjoen^.

C
,

3 (^ ) adap, nasi ada p-2, vgl. onder nasi.

O 1^) menseden, lees: jav. in plaats van:

bal. Onder dit artikel had ng^eden

moeten staan. P^d^n is verkeerd, men

leze s^d^n.

/.j )c3 ) i^^^' adan), vgl. voor debeteekenis

ban^ II.

i ) IV. en VI. ara, is denkelijk het jav. arah.

j } III. mahari-ari, men. verbitteren, een

vijand.
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b ) I. arang: 9 zie ook onder patah III.

si arang:, men. benaming van een

zwarte rijstsoort (bat. idem); hieronder

had pengarangan moeten staan.

III., men.: moeloet (vgl. rahang); böê-

soeq arang: een stinkenden adem hebben.

^ \ ) III- aram-1^, enz., vgl. p^rantjah.

^.^ i ) arimau, zie onder rimau.

{^^^ysSS^^ö *) ) P^^s- 2^^^^^ i^ het Aanh.

ijSsjiSMi) istanggl, in het woordenboek

van Pijnappel vindt men de

afleiding uit het skrt. a§tangga.

,.j tSsJi^M) astahona, in plaats van róêmah

b^ra lees: roemah b^rasta-

kona.

] ^AAAAu) Istamboel, ConstantinopeL

i^vM ) asoeng, vgl. hasoeng dat hier een

plaats had moeteii vinden.

L^ jLiJü ) asak, b^rasak is naast berandjal^

in gebruik.

cKam') asjih, de naam aan Atjeh in theo-

logische werken gegeven.

V^^^AMii^) enpoet, zie hinsoet

^ngap, zie rengap en ngap.

^j;x^>!ii) angkat, nasi angkatan zie

onder nasi.

i^^^;x^>sXi.) angkoet, zie ook onder nanah.

/ W4s>sii.) angkoes, vgl. k®sa.

)>»^) oengkoel, zie ook onder ladènin.

ó<^) angkcê, lees: angkoeh in pi. v.

angkoel, en voeg bij : {jSi) ^] 'b:

ongeveer gelijk dit,

anggit, zie nganggit.

^^^;^5^jb.) ènggèt is hel bal. anggèt.

x»wC.) angin, zie ook onder barah.

ó^J^ angah, men.: ngah.

C, V ) api-S, zie onder benaboe.

\^^y3S I- Spit, zie ook onder lempang,

/ A^^ ) apoes, zie ook hampoes.

/ U4^ ) akoes, zie onder koesa.

l 0.^ ) , si-akap , zie onder kakap.

. j^éó) agas, lees: r^ngngit in plaats

van r^ngngat.

.^ ) agi , moet wezen ^lI) agih.

ij^ ) alalang, bandj.: lalang (oud-jav.

idem 9 men. hilalang).
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\jSSXj) zie onder 4^.

ij) alang-S, men.: vlieger (eigentlijk uit-

spraak van h^lang-S, oud-jav. lang).

«J ) aloeng:, zie ook onder lêtjek.

mjs/^) I. amboeng, vgl. grarin; II.

IL, zie I>er9,iiiboeiip, op bl. 216 dat

hier had moeten staan.

«.A^) Imban;, zie mahimban;.

^Aa/O) I* amblar, zie perètja.

/ v^sAa/O) ambeles, is uit het jav.

/*yJ^j 'II' Ainbon, zie beramboen, op

bl. 216.

m^wk/^) !• ambin, lees: dcêkoeng anak

pi. V. a. dóêkoeng anak.

^»*x^) emboen, zie onder scÈsoe.

/ jèè^} amas, söêdi amas zie onder sMi.

C^^jix) ampoe, zie ook onder dc^koen^.

J cXiLo ) jmpedal , vgl. pjdal II.

/ ViKÜ^ ) impas, zie lö&nas II en himpas II.

mji/>o) empang:, zie onder barah.

, Kii/O ) ?mpal, iemands mond met een

zakdoek stoppen (Robinson Grusoë,

bl. 71); ng^^mpfl is in bet bal. afdammen.

<KjL<S ampoh, zie nampal.

i^^^^^^Ji^) amok, bedil pangamoek, men.:

1) entak, zie onder serok.

aJo ) entek, hier had ngfentek moeten

staan.

, KXJ ) I. oental, vgl. gentel L

/—X-J) oentè, is het bal. oenti.

^) II. andja, zie mandja.

^^^^^i^^T^Ni endjoet, zie ook onder g^êrek.

i ) I. andjoer, zie ook onder t^landjoer.

) oendjoer, zie Iioendjoer.

25 -r'^'^^v andjerata, zie djerah.

^_ Q'^wTs) mengaudjak, voeg bij: baran-

djaq, men.: b^rasak; alhier had

berSlndja (z. bl. 216) moeten staan.

c
.S:vi) oendjam, vgl. onder galah.

C>nJSJO ) entjit, zie meng^utjit.

/•i5 )l\> ) (oud-jav.) oendakan: paard, komt

vaak in eigennamen van jav.

helden voor.

/ v^cX>) andas, andasan; herfhlok.



/jgsiCXJ) endoes, is bal.

C cXm II- andan^, menyandang:: dwars

in den weg liggen^ (bal. ngandang).

O c\>) II- andoeng, lees in plaats van

^ soend.: jav. eiidong.

j^j ) II. ceboer, oeboer-3 had onder I

moeien staan.

( J^ ^^ €tas, zie ook onder banir.

) ü^dja, zie hoedjöèkan , en beroftdja.

z^
C <3 #) ) l^y öëdang soendoeng vgl. sondong;;

^ kasóëngai öëdang-^ zie onder sö&-

iig^ai; n a dj i s oedang-2 zie onder nadjis.

Op bl. 157 links, r. 3 lees: mangkara

in plaats van mangkara en vgl. jav.

oerang kara. (Het oud-indische makara

op Bali en Java steeds vertaald met oedang

of oerang).

C-3c>^) ®dok en bcèdok. Het stipje

onder de k moet hier vervallen,

vs^ant in het batav. vs^ordt de k als sluiter,

evenals in het soend., bal., en bat. steeds

duidelijk uitgesproken. Lees vóór: 't kawi:

uitspraak van.

llJ \ $\) ®ratJ d^mam cêrat zie onder

O s9^) ö&rlng) voeg in: (men. orèng,

^^ snotgootje).

C . A ) 5rang (men. oerang, de oorspron-

kelijke uitspraak; oud-jav. w^wang.)

C^ i fA I. örak, alhier te plaatsen: b^rft-

rak van bl. 216, en baoera van

bl. 177, én voorts bahoerak van bl. 304.

LJ> \ 5 ' ^r?i^> batav. (bal.) di cèrek sany-

sit, van kippen die een kalkach-

tige stof afgaan, en daaraan sterven

/C, \ 5 ) majang mengoerai ; vgl. onder

gadjah.

/ j^ a) III. aces, vgl. bat. aos en awoes.

cXaw^U^^I- oesoed): mengc&soet, batav.:

over iets tastende strijken, tastende

den weg zoeken als een blinde.

^{.^s^ tA IL «êsah, zie ook per^i&sah.

/-Aw^)öesal, alhier te plaatsen ber&sai

van bl. 216.

p ^ ) awong, is vermoedelijk een verkeerd

^ gehoord aoeng; van het bal. bija-

oeng (z. onder byajoen), dat in het

oud-bal. nog öêbi ahoeng is.

j A ) L c&li, tahi oêli zie onder tahi en

tajöli hieronder.

J^ ) L öèlar, p^nj^ngat óêlar, zie onder

c:^%AA$; toelang öêlar zie onder

tü&lang en pating. Op Java v^ordt öêl^r

(jav. worm) vaak in plaats van het mal.

cêlar (jav. öêla) gebezigd. Zie ook onder

barak.
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h^

ffiloer, zie h(£loer.

il ^ ) IL olan^, is de bal. of batav. uit-

spraak van het jav. w^lang.

V., voeg bij: vgl. walan^ I.

J^) flèlam; nasi óê la m zie onder nasi.

i^^) II. e^rnan^, zie keteng^ban^,

/ MK)^) II- cènaes, énc^saii is jav.

IIL, zie hc^noes II, dat hier had moeten

staan.

(^_JLi ^ ) ®nak > zie höênaR.

VJ>o i) ) öjèt, zie onder pohon I.

/C ) aja, zou volgens Favre ook mal, zijn,

denkelijk door Anglo-Indischen invloed;

het is het port. a ia: kindermeid.

43 o ) , de mal. spelling is ^T^k^-

^,.,^xs>) êbi, batav. en jav. (uit het chin.):

gedroogde garnalen (tag. hibi).

( A>*^>0) ibas, moet iboes zijn.

CiisA)) itik serati, zie onder soÈrati.

4£SïA>) itjan, zie gerïtjau.

^ ) ajer, zie ook onder basah.

/u^Jb) ii^as, zie ringas.

/ wsüi>) ingoes, zie ook onder njijoer.

/ VèA>) il?s, achter batav. te voegen:

(uit het jav.)

w^ ) ajam, lïdah ajam zie onder lidah.

V'

^ •»->) II- ajan> zie onder sawan.

..j^) meng^ajoen, vgl. g^ajoen.

<JO ) enjah, het men. en de geschriften

hebben njijah.

vj voeg bij: baq a in plaats van ba apa:

betapa. (Dit is door Van Limburg

Brouwer in zijn tjoento palasik met

baka bedoeld,

\ i O baoer, onder ora|L te plaatsen.

i j \^ babi, voeg bij: babian, batav.:

spierbuit op den arm. (vgl. kü^tfing:-

koetjing^an), sawan babi zie onder sawan;

zie ook onder teling^a.

^2^0w sababéq lk&; zoo groot als dit, van

denzelfden omvang als dit.
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l^.,_JL>V.> babak, is jav. en ook te Banjoe-

wangi in algemeen gebruik.

jo o babal, zie kebabal.

L ** j y^ batoe, batoe ladoeng zie ook

ladoens:.

ioo batang, zie ook onder betik, barah

en lajar.

\o UI. badja, vgl. bat.

\o badjoe, badjoe s^rödja zie onder

^ serodja, waaronder hel eigenlijk ge-

plaatst had moeten worden.

^iL^o I. badjang, zie ook onder gelang.

IL, zie ook onder lidah.

III., badjang-badjang, is uit het bal.

r'^V^ lees bhadjana, in plaats van

bhadjana.

425^ O badjau, köêroeng badjau, zie on-

der kAroeng.

L^Hi^o badlak, vgl. soend. en bè^tèk.

(3 u bad&, zie tebado*

^Vj badoe, verbastering van iXjc, men.,

zeer frequenten eigennaam van mannen

(si-badoe).

(3 Vj badi, zie ook onder sjri II, en voeg

bij: (Maxwell heeft b a dei: een spook

zich ophoudende op de plaats waar een

moord of plotselinge dood heeft plaats gehad.

^30 badi, de nunatie vindt men in mal.

^ geschriften slechts in de namen van

God.

yi>j^\j> of ybjó\j> eiCJ^

(bezoas), naam van een' steen waarmede

dooden worden opgewekt. (Indra Poetra

Hs. bl. 295 en 362).

/Cl>o I. badai, is uit het tamil (: wind),

IL, zie onder badi hierboven.

iO IIL bara, vgl. jav.

\Vj> barl-)S, vgl. wari-J3.

L ** J vo barat t^ppat en barat daja

vindt men ook onder teppat en daja.

6 ad j ah barat zie onder gadjali.

p, u IL barong, voeg bij: ci^^ ^^o,

^jKf- ^^b \jL^yo van iemand die al maar

door snatert,

IV., zie onder waroeng.

/ jggO basi, na een herhaald adjectief:

half — , bv. gil&-2 basS: halfgek.

i\^> IL basoeng, vgl. bangsoeng.

er
b-o II. bangar, vgL jav. banger.j^^

/«%.Üo bangau, zie bij ber^iiga.



i^f \^ baka, zie onder saka.

po Mkal, zie mandi.

/^-J o bakiq, men.: berkek.

Li5 o bagoe , is jav.

L JlS o bag'oek, men.: zekere groote

duifsoort,

jS O bagal, is te Batav. stronk van een

ananas of de djagoeng.

j Vj n. baloe, bal. baloej (bat. idem).

,

J
o IV. ball, moederkoek (soend. idem).

ij o I. baling, voeg bij: (^y3 roJUcL^^:

van groote snelheid.

ir: »enL QJo II. balok, lees achter b a 1 o o

bij de Franschen ballon'\

Liij\o balik, Niemann's Bloeml. I, bl.

219 r. 7 is het jav. b^lèk (zie ba-

lèk 1. in het Aanh.).

>jV> IV. balam, balaman, men. een

^ damarhars, zijnde een koker van pi-

sang-bladeren gevuld met gestampte damar

en alleen brandend gehouden door er tel-

kens aan te peuteren.

J\o baloem, oud-jav. vsraloen (vgl. ook

^
boeg. waloeng).

/.J o balen, zie balen.

\f)0 II- bawar, is denkelijk het bal. w^-

w^r of óBw^r-2 (vgl. mad. b§bb^r).

III., men. een pronkdegen met verguld

heft zoo als die welke de bruidegom pleegt

te dragen.

L
,

i i o baoek, vgl. onder djanggoet.
.

J5 #vo bawah, wordt in plaats van pada

gebezigd als praepositie vóór woorden

die een voornaam persoon aanduiden;

kebawah: kepada, di bawah: pada,

dari bawah: dari pada, (vgl. onder

d®ll II.) sebawah: varken (M.), mis-

schien sl-bawah zoodat het overeenkomt

met het jav. a ó da pa n.

: MsSb\j III. bahas, koet.: amat, maar

vóór het woord, (oud-bal. idem,

bal. ibas).

/wAw II' bahan, ook zaagsel, splinters Vdiu

een omgehouwen boom, afval van

goud.

r Vj bai, batav. (bind. v5*l^), titel aan

Kodja's of Bengaalsche Mohammedanen

gegeven.

^O I. is bajoer, (soend. tjsyoer),

i^Vj banjoe, zie banjoen.

..^^Vj bai^oen, zie banjoe.

i

LTv
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/.i \\Jb butiran, foutief, voor ^;^liï? bata-

ran pinggang had onder II. moeten

staan.

C VVjL> betapa, als men het bat. bot i

(bot en i, aanw. voorn.) vergelijkt,

komt men tot het vermoeden dat er vroeger

een b^t bestaan heeft dat gelijk, zooals

' beteekend moet hebben.

mjo II. b^toen?, vgl. bl^ntoen^.

<J(Jó I. bftah, is uit het jav.

/«ijvJC) bftina, vgl. onder kasau.

[2^y>^SSÊM bfddjat, zie b^djad.

J^^^V) bfdjad, is jav.

A i^Vwgn ^ . achter ^lijï voeg in: d. i.

(\j bftdl) daoen boedi, zie onder daoen.

/ C ) )cX) bidarai en bedarai hadden één

artikel moeten uitmaken; zie d^rai.

C^(JL> bfdè|L batav, (bal. b^deg) ge-

spleten bamboe als wand of beschot.

(jav. g^dèg).

]iXj zie ook onder ^adji.

jj tX^ L bidftrl, is uit waidöêrja.

IL, is vermoedelijk het jav. wad oer i

(callotropis gigantea).

ijs^^ Y-^
b^ramboeng sipat raga,

zie onder sëpak.

/ ^ ) ^ bprai, zie bfral.

i^-
bpret, is eene vergissing in plaats

van bèrèt.

. ^JLfS y^ bertampej , zie tèmpè voor

de beteekenis,

^ jgg ^ beras-berasan, zie onder pinang.

LL5s^w y^ byrsik, het jav. r^sik?

C yJ bpren

^^ r^nga:

b^ren^iiga, zie banaan; koet. b^-

^nga: vleeschmade.

b^ren?, zie pfreng en vgl. jav.

g^mbrèng.

\^2y^ yJ> berangti, jav. verliefdheid, lara

b.: verliefd, penawar b. lief-

kozende uitdrukking jegens een minnares.

l Q Cl ^ b^mgap, zie r^n^n^ap.

mJ Y^ vgl. b^r^oe^L en jS^ in het Aanh.

x.*i^g\^ ^ berkasan, zie k^ssan.

éJj Lj ^ bprkoko, zie het Aanh. op

kawoe.

l^JLJ yj^ berffoe^, batav.: ^ji (soend.

b^r^go), volgens Swettenham:
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mer^oq; de g in plaats van de j is

Hadramoutsch, vgl. bij ^ramsoet.

/ v^^Xj %-) berocntöèsan , vgl. onder gidoe.

cX-i w> beranda, kan eVen goed uit het

skr. overgenomen zijn, men. b oe-

rand a.

beroe, zie onder banaan.
JIJ"-

^ baröèran^, is uit het soend.

C^S A ^ birc&ga, is ook bekend op

Malaka, waar het beraga uitge-

sproken wordt. Zie Journal of the Straits-

Branch of the Roy. As, Soc. 1878, b1.

88.

(^.\jb ^boerhan, J^^^^^bb^: tj^ndoer

mata., bv. «JbU J^^) ^la^ jLo

(>ilj CJ^^lï, uit een brief van Lingga.

/ C Y->
berai, zie Niem. Bloeml. I. bl. 234

waar jS) r^j} voorkomt.

\^2^> ^ berita, uit b^rïta en bërida

zou men denken dat het toch uit

wr^tta kan ontstaan zijn.

/ /m^\mO bisbis, zie kebès.

y*ySLkfi^ baskat en beskat, doet denken

aan het Eng. waistcoat, maar

zie onder badjoe. B i ska t men.: buis

zander mouwen.

bfssoem, 't jav. m^soem of b^s^m?

/ ^.AA^d ^eüy zie ook onder panan.

L J ^nV^sl^ frequente spelling van s-^üLo.

^^*y. yj^
jjis II. bangsat, uit het chin. en

beteekent eigentlLjk houtluis, (bisaj.

bagsat).

•
jÜMkJO bangsoeng, zie ook basoeng; par^b-

bat is een schrijffout voor p^r^p-

p at, die herhaald wordt onder tonggak II.

i^wnjb bangsing, vgl. mak. basing-)^.

C •

C.i5sjb bingka, vgl. soend. bibika, en

het oost-jav. w ing ka.

i qJnV^ JiLs bingkatak, ook de hier bedoelde

krokodilsoort heet bingkataq.

i\xib is niet bengkara, maar bangkara.

/ jsjg^oJib bengkasa, zal wel bingkasè

(zekere cameleonsoort) zijn.

/ Mi>>Ji> bangkas, vgl. bal. wang k as.

i5sJi> bengkong, zie ook onder ijoe (bl.

^
168).

usjb bangkai, zie mengkelan.

)5s.jiu bèngkèl (?), batav. (het holl. win-

kel): atelier; (Roorda v. Eysinga's,

Jav. Wdb.: b ing k il).

V^Jb boi^kol, bawang s^bongkol,

zie onder bawang.
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JOJO bengyala, zie onder bawang.

f^JLJ> bokfla, is het perz. a»Sj.

to

uu

6 bekkam, zie ook onder soeng^oe.

/-J ^Q-> begawan, vaak vóór namen van

vorsten die zich terugtrekken om

een kluizenaarsleven te leiden

/ J>o M. bagija, zie onder boekoe in het

Aanh.

d^^ belande, zie ook onder dajoeiig.

^^^ bebelakin, het eng. blacking?

iJ^K> belalang, zie ook onder paha,

k^tlk en gigl

L-JL>^\> belanak, zie ook onder pc^sat.

*->^\> bplajoer, zie lajoer.

ijvaaJo II., lees: k^lëdek in plaats van

geledek.

^JL> beier, is bal.

«Jio I* belang, zie ook onder daing.

\^^y^%JiX> belongkot, zie belongkotan

en longkot.

/ ji^èSijkjo bflangkas, is de jav. mimi;

zie ook onder ijoe, dat ^) of

^gespeld had moeten worden.

/.oj>siitJj belongkStan, zie onder be-

longkot en longkot.

/ MèJlA) boelkis, vgl. jav. boelkijah.

LiXJo I. belêk, vgl. het Aanh. onder balik.

IL, zie ^^a)L> (bat. boel ik).

IIL, vgl. bëlek II.

,A> belaman, zie laman, en vgl. het

Aanh. op balam lY.

^wA> balen, beter zou de spelling ^U zijn.

/fA) bgiloen, men.: belom, batav. b^lon.

iXJL-Ao belentoeng, vgl onder betoeng

CT'

Li^XJLA) II- belantik, vgl. pilantiq

het Aanh.

in

> I. balintfong, zie het Aanh.

op belitjoeng.

ijSxILAo belèntjong, is jav.

L ^lS ^Jo bflödok, is het jav. blodog,

en niet riouwsch.

lA> is het port. bal uar te.

/ M^ ^Jb zie boelkis.

y ^Jo belffikar, is eigentlijk een stuk grond

waarop hoog gras groeit, nadat er

een ladang op geweest is.
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i^ ^> belakang, hetzelfde als fti'^jj? zie
| ivJo benara, Tamil wafihara, is dus te

Hik. Abd. bl. 104. (Ngadjoedaj. ba*
' Riouw niet gebruikelijk; in de Pandja-

doekang), tandaran komt het meermalen voor, en

^^Jb tooelftkan, is soend. I

«*«"^»« >° •*« ^«^- ^«" »«•»•

I

)\.aJo bentala, is onmiddelijk uit het jav.

<KjS éJo zie onder boelkis.

i

[j^^yJi^X:^ II. boentat, bandj. weigeren van

iJ^Jo belörtany, zie onder kfi^koel. een geweer; vgl. boentat.

.*\ \ _ i»>sJC«Jo boentet, soend. of jav.

(, Qj é.Jj belöèlock, vgl. pelolol^.

I
i v^>OLJb bentet, is wel hetzelfde als bentet,

,.i ilJj en ,.,fi>Jb hadden bii elkander moeten *,,
, , , ,

,

CL? ^-^ ^
blijkens het jav. bentet.

staan.
l

.
' JiJo I. bentoer, zie ^entoer.

<XJo belah, zie ook sebelah en ketCpat. \^
iXJo bantingalaw, men. oriolus sinensis;

vgl. bantljalaw in het Aanh. (M. pon-

tingalau).

C—OaJj vgl. bflék I.
iLXJo boentoeng, zie goentoen? I.

v:;^Jo belêket, vgl. berkek. ^i^j^ I. bintang, zie ook onder panan.

y^ bimbar, in plaats van^.
J^^ Mnmio,, vgl. batólo.

^ bembam, vgl. benam in het Aanh.
^\^^^ bantljalaw, men. (Padang?): jav.

„ , , , , kapodang?; vgl. bantingalaw
..j^^ IL bemban sebemban; eigennaam

r o o

^* '

1 * j rz .j, *
hierboven,

van een plaats op de Zuidkust van

Borneo. (v. d. W. Vormver, bl. 126). ArsvJo I. bondjol, is dit niet een aan

,,.,,,_ de kaarten ontleend Eur. woord.?
/ ^40 boembai, zie ook onder bawang.

^^^jSi\Jo bontjit, is vermoedelijk batav.

/*yJ> bfnna, vgl. jav. (bal. boentjit: het jongste var-

.

^
kentje).

•K-yJo lees: z. b^neh II in plaats van z.

, „ i*ilSXO bentjah , vgl. jav. en bal. b ? n tj a h.
b^nuah II.

i

v •

belitjoeng, batav. kleine soort

rivierslak.
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aJjlXJo Jhendaloe, vgl. bantijalaw.

LHJcXJo bandot, vgl. Jav. Wdb. onder

baiidot.

^^j^

CCXa) bending, onder de ^ heeft men

tj^nnong, niet tj^nong zooals hier.

\lXJo bandoer, moet wezen bandoel.

•••

CcXa) bindeng, is jav. (binding).

C •

Cw3cXIb bondok, zie pö&noek.

) cX>0 ta-bandll, men., uitpuilen van de

oogen (bat, bondil).

jcXJo bondol, zie onder perit II.

2$cXJo boendah, vgl. jav. benda (Arto

carpus Blumei).

( C )\jbÜ^ bendahari, vgl. onder Jam-

jam.

LlSoÜÜo bandj., schepeling (bal. bandèga
•

en benèga, vgl. jav. pandega).

t
,
_ Q 1 ^ IL b^nak, is men.

jo benam, vgl. b^mbam ta benam, men.:

^ngg^lam.

x»Jb benan, is Tamil (wappan).

C>N>^ benantoe, te Padang ook bi-

nantoe.

Ld3 vjuL) bfnijiga, zie onder t-l/Ui.

/ ^ ) 4^ boewaja, vgl. onder dandang I.

/ W4s> A^ böêboes, ook: uit iets gudsen van

bloed, water enz., boebü^san onder

den grond gudsend water? onderaardsche

rivier? Vgl. bobos.

i-> ^ IV. mambftboeng, opvliegen van

een vogel bv.

/.*N->%-> bö&boen-S, men.: ©boen-3 (vgl.

balang met jav. alang-2).

4-J %^ memböboq, men.: sluiten van een

bloem.

L ^* J ^ > boÈta, vgl. onder perigi en komdis.

o 4^ II. b©tir wrat.

III., zie boetiran.

L jjS 4.^ botok, zie pembötok.

)o ^ boetil, zal wel een men. spelling

zijn van bö&tir I, daar de / en r als

sluiters in het men. ongeveer gelijk luiden,

maar zachter dan de Eng. r aan het einde;

vandaar vindt men^*3j naast Jój.

p(3 4> bffidang-bading, men. hermaphrodiet.

(^ *i lS 4«> bodak, vgl. ook jav.

25^ Aj bödoh, zie ook onder Ijoe (bl. 188).

4 4^ I. bC&roe, zie ook SfbCèroe.

J \ ^ b(Brit, zie ook onder tjiyoem en

sfmbSrit.
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borng:, zie onder poejoeh.

15
^jü

>j 1 ^ kambing bo^roen, vgl. böèron.

t^2J \ A-J en /C \ ^ hadden bij elkan

der moeten staan

è^

25 Éi->; ^yi ^^ i^y^, eigenn. van eene

prinses die over zee kwam aandrijven

en denkelijk eene verpersoonlijking is van

den Hindoeschen godsdienst, met toespeling

op het zitten der goden op een lotus (t o e n-

-- ,-
I ,

dj o eng) koet. toendjoenff brêjah.
boenga karang, vgl. onder sepan;

J ©^ j 5 j^"-

gêèla b€êng:a zie onder göêla. ^>o^^-> II. b«joet, vgl. nidjoet

^^ para

böèwang, para bawang, zie onder '^^ jfepoeq bcêjow, men. waterzuchlig.

<^^ bcênji, vgl. onder barah.
.^ bopeng, is eigentUjk jav.-mal.

8->

^ -'^^
! S. Bidasari 55; vgl. ooksoend. bihari.

w^el in plaats van b^óèkel (oek^l

Jav.-mal. ïkel) zijn.

^3 5-> böko, ook bagij&.

\,^;y\J c-> pelflêroe beslat, zie onder pelcëroe.

^J ^ II. bcêlir, vgl. pMir II.

^J^ baloer, zie ook onder soMoer.

L JLJ^ marabc&lak, men.: barreien; boe-

la kan: bron (vgl bal., oud-jav.

woelakan).

l Q J i^ bcloek, zie boelo^kan.

.J 4«> I. bMan, zie ook onder rindoe en

sipoet.

/ j^ ê\j<^ is het spaansche quayobas; vgl,

pijawèh, en ö^^y in het Aanh.

/•p v,A-> bijajoen, zie ook awong.

\^2;ysj^j> biti I., is hindustani (beti).

^;^^^ bïdji, men.: kelentit

C ^ l\k^ bidoek, zie ook onder bintang.

^^-?

boma; (skr. Bhauma); eigennaam van

den held van een Mal. verhaal; bij de

Jav. de zoon Boema.

r->^

byoer, men. zwanger van buffels en

ander vee, (ook Juü gespeld). Dit is

door N. bedoeld met ^; de aanmerking

aldaar vervalt dus.

L ** J ^w^w> II. bèret, zie beret hierboven.

birang, zie bërang II.

hajam bêrang, bij P. is een fout

van Kliukert.
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birani, is het Tamil wëram.

I. bïrah, volgens k hoort de h er

niet in; Abdoellah's Wdb. heeft bir a.

w*^.
I. bïsi, is Tamil besi.

(^^^^JiauJ III. bïjak mamah bijak, men.
•« •

herkauwen.

iJ^JsA^ bika, vgl. bineka.

L bikanp, vgl. bing^ka.

CiXA-3 M?*) bandj.: bïdJL
•» «

nUo bïjoel, zie onder bijoer hierboven.

Lo bDa, zie ook pabOa.

L Q.JLa^ bflak, is aan Rumph. door K.

ontleend. Het is bal. of mak. bila

(eene verbastering van het skr. wilw^a,

wat in het jav. ook wïla is. Rumphius

zegt dat de mal. naam tengkóêlo is en

dat bila k bal. is.

^jXLo n. baek, vgl. belèk III, dat dus

foutief is.

L^jIS^XaJo bïjantjaii, pal.: bijawak.

(vgl Tob. Spr. bl. 15 Aant.).

uu

ys^ bij®, zie hierboven byoer.

^Vj taboer, peiiaboer, vgl onder toenggal.

(J^5oo tablk, beteeken t nooit groet, want

des inlanders groet geschiedt door

een vraag (waar gaat ge naar toe? of:

waar komt ge vandaan?); zijn groet bij het

4xiixftïj. Geloofsgenooten

groeten zij met Jo^ ^JU).

iXjró tabflfchan, had onder taboh moeten

staan (vgl. jav.) en evenzoo de naam

van de wespsoort. Het onderscheid van

taboh en taboeh is slechts een gissing.

^.^^^^^Jift^Vj tadjak, zie ook onder soengkal.

2$ (3U tadah, zie ook onder sftsoe.

Ci3 yS tarik, zie ook onder setariek,

\j taran, zie betaran; tataran of

t^tfran: sieel van een lans, (bat.

totoran).

i \\3 taroq of taroq, men. uitspraak van

L^y. N. B. Met 9 werdt hier aan-

geduid de a die in plaats van de ^ op-

treedt, en in het Noord-Men.^ evenals in

het bat, o is; bv. pedang (pedang) is

in het Noorden podang. De hier bedoelde

klinker ^ is nooit sluiter.
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7$ \o taroh, bet. ook inzet bij het spel,

hetgeen men verwedt^ bv. op een vecht-

haan (jav. en bal. tob); tnenarohken iets

verwedden; bertarohken iemand aan een

ander's zorg toevertrouwen, «.Ui* petaroli:

hLo) amanah.

y.**ÜvJ tangan, hier setangan te plaatsen.

C Q«3o tapak, alhier te plaatsen het

onder gütlB. geplaatste gCi^la tapak.

, _5 o II. tapai, vgl. jav.

,^j\o of Li5s3o, manapiq ajer di da-

lang spreekw.: zich zei'

ven uitschelden door op een ander te schel-

den, evenals iemand die, met de vlakke

hand op het water slaande, zich zeiven

nat maakt.

i^^^yO o mengetakoti; de beteekenis: iemand

bang doen zijn, vrees aanjagen hoort

bij m^naköti.

^vj tamoe, te Batav. tetamoe.

(^ ilJ \^* tanak, s^p^rtanak nasi, vgl.

onder sapih III.

2JO mengetahfti, iets weten, van iets weten;

/^^^ ^^9 vgl. onder maloe.

2$\o bcênga tahi ajam, naar den onaange-

namen geur (vgl. jav. kembang tem-

blèq); tahi óêlar, zie ook onder )Jxm\

kajoe tabi, zie onder kajoe.

yj\S taer, is uit het Tamil (tajir).

io o tajoeng, hier had patajoengan ge-

plaatst moeten worden.

uu •.

^j>/v.-\-> in het men. ook: vijver waarin

men visch kweekt (vgl. Ngadju-daj.

t a bat); zie tebah.

jk3 teboer, zie onder beran en gcènoeng.

yJi tebor, koet. neerstorten van aarde.

^ jaJ teberau, vgl. timbaran hieronder.

y3 teboe, zie ook onder poentoeng.

<K/Ö tfbah, Jav. C. ten onrechte: tabah.

/^aÏ zie onder tfbeh.

CcXj tfdoeng, zie ook onder Ifdah.

L-JLi* ) J teratak, vgl. jav. tratag.

i2^)y teradjong, koet.: lange angels of

randjau's in een wolfskuil.

/KMO J II. tfrbis koet.: tebing, (vgl. jav.).

io J terbang, zie ook onder perada.

^.jj^ o ajar t§irdjoen, waterval.

.\^^V"^VO 9 zijn één, de laatste

spelling van een in*
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lander, de eerste van N. Vgl. alhier onder

bgoen

jS^ o terkcëkoer, zie ook onder pa-

dan^.

^ ^ hier had betaran moeten staan.

i o taroq, zie boven bij taroq.

(^i5 ^ J> manaröêkS., men.: aanleggen van

een sav^rah, (bal. taoeka; vgl. jav.

troekS).

mjl^ ^ zie teripang, zie soewal^.

j^>0 o terikam, is het jav. trik^m.

^ ^
i r?

'^ zie onder ^^^.

A) Lxi ook: rouw, rouwklacht; Niemann,

^ Bloeml. I, Aant. bl. 44.

iXJiLi tengik; is jav. zie piring.

a ^\5>Oti tengkawang, vgl. ook kawang.

JkJiLJ tangkar, (vgl. bal. t a ng k a h : borst).

JkJI-> tangkoer, vgl. ook oendoek-is.

^LJiJ tingklr en kisi tingkir, wordt door

sommigen opgegeven met de betee-

kenis van spinnewiel (mak. tingkèrèg,

lamp. tingkir, n ing k ir: spinnen).

2^^^^U^ tengkrèlièm, zie onder kè-

^ hèm.

AJsLjLj tingkal, is het port. tincel.

^C^JsLiLj' tangkwé; batav. (chin.), ge-

confijte b^ligo (vgl. jav.).

)* tengkcyoeng, moet onder

tangkcëlan geplaatst worden.

) tengkêroeng, vgl. kêrong-2.

tengkijang, pal.: rijstschuurf

Ünggadah, men.: tengadali.

tenggalang, zie moensang.

i toengganai, men.: de opperste

der kamferhalers (vgl. bat. tong-

gani kapoer); iemand over den zoutaan-

maak gesteld.

ê^
(S

of'
'S ten^^ajoen, vgl. ook onder

dö&ri.

I tang^an^, zie pitang^an^, eigent-

lijk t§iiiggaiig:, (vgl. boven taroq).

IV. toengi^an^, zie ook bfrsl-

toenygang.

9.3 tongkang, zie s^noiig:g:aiig:.

'S I. tinygang, is het jav. t § ingang.
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y IL vgl. onder ^aboes, en lees

per^ppat in plaats van p^-

r^bbat, (vgl. alhier onder bangsoen?).

L-^ \^5siLV tenggorókaii, batav.: de

keel, de plaats waar men
keelt, van görok II.

L_fljj II. telap, zie telab II.

C._iLaJó* teleppok, zie ook onder pf-

rada.

J II. tang-gah, perz. iXXiJ: naam

van een munt. Niemann, Bloeml.

I bl. 110.

Ajij tfngng^al, is uit het bal.

(^ ^ > %-^ tengffiroep, zie kamC^roep.

(^j^dJi II. tepis, is denkelijk uit het jav.

t^pisvv^iriug ontstaan.

C Q.-5s3* tegak, volgens K. wordt hier

de j niet gehoord. In het men.

is het t^gaq; vgl. togaq.

cSl^O* tfggah, zie ook onder sïkoe.

J-J jiu tflaboer, zie onder taboer.

C Q:::::^^^* telaflap, zie onder aflap.

\^^,yOo II. tplab, zie telap II.

jA3 telor, zie ook onder nasi.

mjo tjlang, zie ook onder pan^loeiig,

C—Q,5sJtJo telangkoep, koet.: t ^long-

kop: tijarap (vgl. toeng-

koep en lamp. talangkop.).

AAMHAKGSBL MAL.-NBDEAL. WOORDENBOBS.

6* talampoeng-, zie onder katilam-

boeng, in het Aanh.

«jL^Ai* moet wezen talempong; soort

clavier met kleine bekkens.

n^^XJS telentang, zie onder lantang I.

jS^oJü' t^Iandjoer, onder andjoer te

plaatsen.

<KJö telih, zie antelai.

vcXaJo* I. teledor, vgl. jav. t^lendo.

C>^aJó* telêkat, koet: bakoel.

r
J.V

tim, hier had petiman moeten staan.

\J^\.^ als ^jj^Loy vindt men in de

Bïdasari met de beteekenis van

gedicht of hetgeen als eene verlustiging,

evenals een gedicht, kan beschouwd wor-

den.

iiV.^* tamanang, bandj.: niandoel, (mak.,

boeg. en bat. idem).

^^^,xs^* timba, zie ook onder sipoet.

vJUV^-|0 tembatoe, ook benaming van

de vol pitten zetlende pisang-

soort.

2
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#s y^j^sJ^ timbarau, men. een rietachtig

gewas, waarvan het roemerg voor

fleschproppen of kurken gebezigd wordt;

vgl. t^beran.

,«ÜVa^ timbalan, zie onder pc^lan.

CiisA^V tombek, zie ook sókon^ II.

L-JL>^\M0 temblatoek, koet.: belatok.

L^-|0 balai timboel, pleizierhuisje op het

water (woordenlijst achter de tjakap-2

rampai-2 onder balai); vgl jav. balé

k am b a ng.

ijL/^^' tembelang^ zie katilamban^an, en

onder y^^^ .

ij/jX/y^ vgl. tetembö^loek en toembölok.

CT^^^
) in het men. is tamboen: vet enz., en

wordt er onderscheiden van t imbo en.

i3 %A-#ö tambökang, koet.: vingerglas van

koper (verbastering van kobö-

kan, zie kobok II).

^^^^J^JLa,,^,^* tainbOoek, is bal. Het wa-

terinsect waaruit de muskiet

ontstaat.

C Q^* I. tampi, zie onder bfrtampej.

c
V Vft ,^y tempatong:, koet.: damarkaarsvoet-

stuk.

c

t

ij vJl40 tempajang, zie onder tempajan.

^.oui^* tempajan, K.: t^mpajang, het-

geen op Java achter bóêwah wel

eens voorkomt, (zie onder kembang).

3* V. tampang, de beteekenis kardoes^

patroon is naar M. (zie toempang).

S menoempang, vgl onder gandja II.

II., toempang, men.: patroon cartridge

(bat. t o el pang; zie tampang V).

kiLfO toempoel, is in het koet. tom pol

KiLfJ timpal, dit bal woord heeft niets

te maken met timbal II. , zie ketimpal.

^ÜL|0 II tampin, hieronder had nampin

moeten staan.

^/jg éP_-t-V tempose, zie pö&soe II.

iU^jt^ tempölong, is ook jav.

cJüi-^J tempah, vgl onder terdjoen.

( jyy yvü-if^* tampïris, in een receptenboek

(j^j>^^ J)d jAAS o^^ï, waar-

na van het uitdrukken van het middel in

het oor gesproken wordt.

f^^ t^moe, zie k^t^mo^.

iyKJjo tfntadoe, zie tjentadoe en sentadoe.

/ jws*ivJL|0 tempaoes, vgl boeg.
|

,.wsJloH- toentoen, hier nonton te plaatsen.
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(^^jirsixlo tandjak, hier nandjak te plaatsen.

^rs^co mjnindjau, 2e, vgl jav. melindjo.

Geheel onderaan is laoet te lezen,

en vóór 2^ een (te zetten).

(M* cXaS* tandéh, geheel op van een waar

die niet meer te krijgen is; lab r -^

tandèh rabiq-^: geheel in flarden, tan-

dèh awaq: men is naar de maan. (P. in

de Men. zamenspraken; tandai),

^ ^ tóboh, zie b^rtobo-;^»

J^ III. tfttoer, hier onder had panoetoe-

ran moeten staan.

^y tC^tam, is uit het Tamil [witte vitriool).

o

_^ y toedjoe, zie onder yswj

2®, zie onder katoedjoe.

e öjf> I- tftdoeny, zie ook onder bandera.

C t34> l- tC&dlng, zie ook onder rantjoen^.

C,^ \ ó tcèrap, zie ook onder nc&rab.

LJ^y^ ^^' toewas, zie onder betc^was.

^^^.JUw éV töÈsoelL, tóêsoe^ kondé, vgl.

jav. scêsoek kondé.

^^y> tftngau, de beteekenis is niet toe te

passen op het spreekwoord bij Nie-

mann, Bloeml. I, bl. 126 te vinden.

\^y topi, is uit het Tamil (top pi).

ij êS' topangr, is chineesch van Amoy (tau-

pang).

/-3 iif* t^pai, zie ook onder êkor.

iOji' tökong, ajam tokong, vgl pftking

in het Aanh.

h^y ^^^^^ ^'^ tertoko; kintjir pano-

koq, men.: slagwieL

L^JLS aS* tögak, men., in erectie van den

penis (met opzet veranderd uit

taigaq).

L_iL5^ I. to^ok, (jav. togog), eigennaam

van eene komische figuur, ook in

de mal. verhalen te pas gebracht.

II., men..: voetstuk van een lamp, zie

lai^garan in het Aanh.

^Jj^
töèli, ajar töëli schijnt de naam te

zijn van de kristalachtige stof in de

bamboe soms gevonden.

iJ^V tcÈlang:, patah tcëlang, zie onder

patah,

jJéi) toeloeq, zie b^rtc^loe.

yft jS* töhor, zie ook onder kapoer.

L._ji£6y* IV. tcèhok, het jav. woord is

towok.

Aiè^* töhal: tö&hoel I. (P), het is vermoe.

delijk eene schrijffout in HoUandsch
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schrift van tokol, eene andere uitspraak
i / sjs, -aS" tïris, zie ook onder damar.

van tóekoel. P. ontleende het aan De i

Bruyn Kops^ Beschr. van den Lingga-Riouw
\

^ ««?i^ ^^"dj. (jav.): tengngat.

Archipel, bl. 315.
| ^jj^ ^^^^^^ ,i, ,^^ .„der 15pa*L.

(^ )) Aj^ tijarap, zie ook onder barah.

^ '

m^^aV tikoes, zie ook onder betl-3;

.w^Vjo tijaraan, zie onder pasoe. t^tiköêsan, batav.: soort chin.

1

klappers, vuurwerk, anak tïkoes, vwwr-

L^ tiba.3, zie onder top IV.
|

^.,^^ (Swettenham).

>kkXa3 de spelling van het men. tïtih: (J>^ ^^^^^ ^*^ ^"^^^ ^^^*-

(titi) kan wel goed zijn blijkens

, ij^^/j tèmos, batav. (bal.), zie onder

het Malag. tetèzanS. Zie tiüh.
\ {J^^^

lantjip IL

i^AÏ titoeng, koet. naast landak; böêloe

C
•

XJ> tijaii, achter men. voeg bij: en koet.

t ito eng, de stekels. (^^

Ji^ tftam, zie tttaman.
|

, J V^ tajoli; jav..mal., zie onder tahi

JCÜO tiüh, ook ^^^0^ gespeld.
|

^^ ttj^man, vgl. onder pasoe.

i^^^ys^\^ alhier o^U II te plaatsen.

myV"^ II. tfjabong, is men.: zekere zee-

visch.

±j\^i^ djabing, men. kwab onder aan

den hals van rundbeesten.

A^s^. djari, djari Ifpan; zie ook onder

npan, waar iets anders opgegeven

wordt.

Ar>s^ I. djaro, had j>.U moeten zijn.
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r^
v.^^ djaroein, zie ook onder ^pw*; P 's

p^ndjoeroeman is foutief.

5 v,^:^ djaga, vgl. onder bantaL

j
V/^^ djall of djall-2, batav. (jav.): de

Jobstranen^ corix lacryma (z. Rumph.

Herb. V. plaat 75, fig. 2).

^.ÜV.^>. djalin, alhier pendjaÜH, te plaat-

sen.

/ w^ V^:::^. djamiu , singap. (z a m i n de Perz.

uitspraak van ^J-o[S), borg,

V.:^>. djawat, alhier berdjawat, ie

plaatsen.

'y

yK_«>^ II. djeboer, koet.: vruchtbaar van

den grond; vgl. gemboer.

i/^ djebang, vgl jav. dj ^b eng.

C5'
,.Aa2>. djeblè; batav. (soend. dj^blèh):

dobelè.

.f\^•^ V- ) ^:^»^ II. djera, zie pedjera.

..jV:::^. ^*!^ djoerdjana, zie doerdjana.

;j;,/0 ^:^>. djerkat, zie onder pfnang^.

#) ^^*^ djeröé, zie deroe IL

r*T"^^ ^Cs^ de uitspraak djoercêman bij

P. zou doen denken aan het jav.

dj^roem.

/»^ O -t^^>- djarijaman, men.: soort zeewier

(jav. djlamoen).

e
Ĵ-

djerigi , koet. : dj a r i (jav, dj r i-

dji, mad. garigi).

^«"^ djoeng, zie ook onder bintang en kain.

L_o jt,^*^ djangoek, zie onder mendjangoeh.

djengket, vgl. bersidjingkat,

djengget en mendjingkat (vgl.

soend. djèngkat en bat. mar s i ding k at).

't/^
CJj^i

djongkerong, zie nongkrong.

djingkrak, vgl. dingkrak,

i^jfL::^^ djenkerik, vgl. flengkerlk,

u^5>^jt2:^ djongkèh, men.: een kam

(lamp. dj o eng k as).

m V < r^^ dJangkC^ngan, batav.: stelten

(soend. djadjangkoeng).

i5vJi.25>- djoeng»kang; hier ^C^^ te

plaatsen; djoengkang djoengka-

tiui: opwippen van een vonder of vloer bv.

psjt2>* djèngkol, batav. (soend. of jav.):

djering, (k. geeft dj^ngkoel als

rijouwsch op).

A.J>^it:^:>» l^ier te plaatsen CL^^i^, waar-

van de uitspraak zeer te betwij -

felen is.
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jV.SsJt^ djang^gala, jav.: een der namen

van Koripan in de verhalen.

(^aJk^^j>- I. djang'goet, vgl. ook onder

bakat IL

e^vJsjL^ djengget, vgl. djengket.

.««^Jt^ lees: djain^an.

i^\^^ djika; dat de uitspraak vroeger

djaka v^as, wordt bevestigd door

de uitspraak van ^^ in Kidjangsche ge-

schriften.

é,Jó^::y djikalau, in een Kidjangsch boek,

waarin vele Maleische stukken,:

dj a k a 1 o e.

t. k fi jK:::^ tandjilapaq, men, : tal^ntan^?

6^ djelin^, tegenover boe t a; De Holl.'s

leesb. ö' dr. bl. 16 (vgl. mak.).

fisL^X^ ta-djllampang:, men.: voorover

gevallen
f

bv. van die gestorven

is zonder dat iemand er van weet. (Bal.

p^djl^mpang van lijken).

^2^ aACrsfc. djel®djoer, vgl. Ic^djoer.

t> \ ^Al^ djalawardl, bandj.: verb. van

ladjoewardi.

(^^ aA^ djelöèp^L, zal w^el een verkeerd

gehoord jav. tjloepak zijn.

c^A^ II. djfUah, zie onder pasai.

E
\ f^^ djemSdJa, zie onder pC^lan.

penawar djambl, in het soend.

en jav.: penawar djambé is

gelijk aan het door Von De Wall onder

tawar II opgegeven penawar djampi.

K. beweert dat v. d. W. verkeerd gehoord

heeft, maar de beteekenis van djampi

in het men. en bal. (stelpen) zou voor

de uitspraak van v. d. W. pleiten.

y i^ ^r^^ djambelan, is te Batavia djam-

blang.

A-^T*^^ djoembej alêj, men. de neer-

hangende tip van een hoofddoek.

w£Sii\-4J^ misschien uitspraak van éy<j,

^ en daar het water hiervan heilig

is, zou het in poëzie de opgegeven be-

teekenis kunnen gekregen hebben.

^ Q^/"^ I. djampi, vgl. alhier djambi

(vgl. bal. n dj a m p i : stelpen, bloed

bv.).

l^^JLiLf^ djarapoek, lees: jL^ ^j^i

in plaats van \j:^,J^^ i.^j.

,*j.A5s.-i.22». djfmekljan, vgl. flemfiiffkijan.

4_> Va'T^ djanabah, vgl. ook onder mandi.

^V-aT:^ djinamoe, Noord-Men.: huwelijks-

gift.

/C ^VJL^ djinawi, in het men. dj i n a wej.
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^^^^JL:^. djoenoeb, zie ook onder mandi

en djoenC^b, hieronder.

Aj<^jj<:^^ djambijah, K's (Jxk^^ is een

gissing.

iil::^^^
é*^*^ djMjoen^, hier mendjoÈdJoengf,

te plaatsen.

o^ jsj^^ djantan, zie ook onder bö^soet

en kasau.

II. djoeroe, zie onder pendjc&roe.

/%./LJL!^>» djlutan, (jav. djint^n, krama-

vorm van djïra).

djeiitijoe, Moluksch (port. gen-

tio): heiden^ g'een Mohammedaan

of Christen.

i.js;:vx^ djandjang*, men. spichtig van

den hals.

C*
J2ïL~V.A^^ djendjeng, hier mendjindjin^,

.e pl.a.«„.

L J ^A^ djoenoeb, vgl. onder mandi.

) t^^-^ vgl. djawa II.

. fc^ i ) ^^^^
djawares, zie djawares.

^^>. djö^dja, zie djamadjöèdja.

Cr
'

djo^ran, zie ook onder dü^doel,

en kali.

/ C \ i^"^^ II. djfl^rai, ook van eene afdee-

ling van een cocosblad.

J
4.:^>. II. djoeli, uit het Tamil.

J 4^^ djoêloer, hier berdjö&loer, te plaat-

sen.

H ij i^"'^ djöIong-S, zie ook onder pa-

san^ I.

^^^^ ^'"^^ I. djoewïta, vgl. ook het gebruik

van njawa in het jav.

2U ^Al^^ djïrat, vgl. jav. djarat.

V x^vw djeila en djla, hadden bij elkaar

moeten staan; de transscriptie ei in

plaats van é in een voorgaande lettergreep

vindt men ook bij k.

VA^ tjabol, zie tjebol.

V/>^ tl^tjab, zie tj^tjap II.

tv

( o/>^ V^^ II. tjatjap, het water uit den

pisangstam w^ordt gebezigd ter

zuivering van het hoofdhaar.
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I. t|atjak, heir bertjatjak te

plaatsen.

Jt^fcVJ^ III. meiitjatjah, (bal. nj a h tja h):

in stukjes of plakjes snijden van

aardvruchten als de ketela om met rijst

te vermengen.

A(3'v-^ bcèloe tjadoeq, men. het haar

de schaamdeelen.

aan

. i \ f>^ tl^i*^!!) hier bertjaran te plaatsen.

a3 V.^^ Qakau, hier bertjakau te plaatsen.

12^3 Vs^ ta-tja^oet-2, men.: uitgeput \din

het zwemmen?

j;t \ >^ t|alang, zie pfntjalang.

> —Xs^ tiptï) is Tamil (de naam dien de

koopmanskaste als titel heeft).

C^JSAr^ taloer tjatjakan , men. : de liezen.

L ** J ^«^^ tjfroet, hier pentjeroet te plaatsen,

en vgl. s^tingg^i.

C^i? ^>^ tjarpoe, is in de spreektaal van

het Tamil tjèroeppoe (vgl. Cal-

well, hl. 22).

Xi ^^^^ zie het Aanh. onder CS)ój3jm,

r.y^ ^''^^ tjfrmen, zie ook onder bawal.

2$ .'"'^ II. tjerah, reet, spleet (soend. gebar-

sten; vgl. tjelah).

irSiXJtr^ tjongtjong, batav. (bal.): uit'

graven, spitten — [B].

^woJi^ vgl. onder ^j, tjengngls, vgl.

onder rangsang I.

;_\V>iL--vw tjingkada, bilalang tjingkada:

sprinkhaan (ksb.) vgl. teng*kada.

^.5s.Jtn^ tjangkoer, is misschien tjekoer.

tjèngkang, tjèngkong, men.:

waggelen onder het loopen.

tjongkêlan; zie onder njijoer

en vgl. daarmede het jav. tjoe-

möêkil.

ĵ tjoenggoer, vgl. tjongor.

^jj^ tjerópong, koet. bamboepijp om

vuur mêe aan te blazen.

^jlIS^ Ü.-^ (Tamil tjenggaliiir) naam

van een roode lotussoort), ze-

kere plompsoort, waaraan wonderkrachten

worden toegeschreven (Sri Rama, uitg.

Roorda van Eijsinga, bl. 136 yui CSs^).

/vl.'^w tjekkoer, lees: hasïjar in plaats

van kasïjor.

L JJJ^^-^ tjellak, hier pentjalak te plaat-

sen.

L Q % ^Xc:^ t)l®pak, zie bij djelö^pa

in het Aanh.

V ^ ,^ t)ama, men.: naam van een fijne rotan-

soort (P. geeft het als Rijouwsch op).
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L-iLflLf,2:^ tjarapak, hier mentjampa te

plaatsen.

Li5 jA-t-^ tjoemalagi, zie onder men-

tjenlaki.

o^ tjlnna, zie ook t)ina II.

CJ^iLJL::^ tjenangge, kan ook tjhin-

nangga zijn.

/«wXxx.:^ tjenantan: kenantan.

dJöj.^^^ tjödèt, is uit het bal

rC \ ^'^ si-pent|Cèri, zie onder patet.

) 9l3 é^ deze spelling is eene onmogelijk-

heid.

tjinta-^ men.: naam van een too-

verring; mantjintS., iels te voorschijn

brengen door er aan te denken (vgl. c:^>^, Y^S^a^:^ H. tjêtjer, vgl. tjetjei.

jav. tjipta en bat. sitta).

^J5cX-^^ tjandakija, is het skr. tja-

nakja.

/ >^>^i a'-^^w tjetjei, moet wezen tjètjèq , en

is eigentlijk een andere uitspraak

van tjëtJer II.

y c ^

^aA.^^ hoelbah, hieronder ware kelabat ^ ^^»

op zijn plaats geweest.

hajah, zie onder badjoe*

<X-^\) -r^*^ haradjah, staat op eene ver-

keerde plaats (bl. 78 reg. 3).

I.

A Ars^ zie ils^.

T', (^ )
^"^ Niemann's Bloeml. I, bl. 110, r.

r CcXa^^^ de paradijsappel, vgl. kolbl. ! \^^
\ verb. van éj^ (De jav. redactie,

de Menak, heeft hier sagara w^di). (*)

(') Onjuisl. Hel is verbasterd uil. ^j.Ki
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LJï óSó I*ï- dSdak, hieronder mendadak.

\)(3 darl, zie mendarl.

2J 0(3 darah, tocmpah darah, jav.

wöëtah g^tih.

^ )<3 mandi dapoer, men. in de kraam zijn.

y/C)(^ damar-S, men. de slapen van het

hoofd; anak damar: damak.

/.t^)<3 daoen, zie ook onder batoe.

tfv>(^ dahar, ha tav. (jav. dahar), een

hoog woord voor makan.

^*%J5^(>^ ^^' pendahan, onder de uJ her-

haald.

>*^)<3 dajoes, onwillige zie Döêw^abelas

Tj^rït^ra, hl. 1; vermoedelijk ba tav,

en het bal. majoes. Zie c^^.^. (^)

iJ o<3 doebalang, men.: hoeloeb alang,

in sommige streken als oppassers

gebezigd. (Het doeb^laug van K. is uit

een Europeesche bron, en P. geeft het op

als Riouwsch).

j^^ó dfï^oes: daboes.

.}oó döW*> 2iie djeblè in het Aanh.

i^ Q V ^\ dati]^, zie onder berdatik dat

^Oji moet zijn.

^^^.JL>t> datoeq, zie onder bedato.

^ derma, zie ook onder balai.

j^ II. deroem, jav. zie taroem.

^ i ^ dercè, alhier bedoro en berdoro te

plaatsen.

^ i<^ darah, zie berdarah.

^ T darej, hier bedarei te plaatsen.

/ j^ )ö doerïjas, zekere stof als gaas

voor gordijnen.

^j^^^j3 mandan^wiq, men. het geluid

ngoe-2 maken van een kv^rartel;

soms van een tjanang.

uu

uoÜ ö dengngoes, hier mendangoes te

plaatsen.

iC (3 danging, hier mendanging te plaatsen.

O'^^ ^ dingkrak, vgl. djingkrak.

i5Ciiö dangkoeng, zie ook onder kosta L

..3ó d?PPoen, vgl. soend. m^ndepoen.

(^^ II. de%L, /c] ^0, in schrift: ^^K

Aldus te lezen Meurs. leesb. III, bl

100 r. 4 V. o.

(') Bet is het Arab. Cj^^O
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{
^o,^ (\ d^ïiok, batav. vgl. mad.; zie onder

mendfko]^.

JO c> dlgala, zie onder praboe.

jO c> d?ï?H> Ksbr. spreekt degel uit.

^ (3 delcè , batav. (bal.) misselijk, willende

braken.

^^^^.^Xö damba, is skr,

t^ fl^(3 doempa, men.: dcèpa, bl. 115

rechts, r. 5 v. o. lees: bruid.

ijS^> (3 dantjing, hier b^rdantjin^ en

mendantjin^ te plaatsen.

^^^ denmar, zal wel Engelsch zijn.

Lt^)§ió "^^"- uitspr. van dahaga*

,Oikö d^tan tongko, koet: opiumpijp

(dcêtan verkorting van oedöëtan

van een vroeger öëdoet, jav. cëdoed),

^3^(3 dftdl, Bandjar en Serawak,: di be-

lakang (bal. döêri en dori, in plaats

van d i öêri; fêri is het jav. wöeri, vgl.

Gêdi).

/ Ktsè ó 0^0 doedöèsaii, men.: stookplaals

van een smidse, (vgl. bat. does-

does).

iiiist> ''• dongeng, eigentlijk eene vertel-

ling, en zoo ook een faheL

i^^43 si-dcèkoeng-anak, vgl. gendong

anak in het Aanh.

m^ ^J^ IL, dö^gang, hier mend^gang te

plaatsen.

Li^Vjfe ó dahaga, is skr. (da ha) naar de

Tamilsche uitspraak die van de

h een g maakt.

2JlX>c> dideh, vgl. dïdi.

> <3 padijar, men.: bïjarken.

LiJ êJIó ^' P- ^^" De Wall geeft dajoes

een andere heteekenis; denkelijk

het bal. majoes onwillig. Zie dajoes.

txOc> in plaats van d i in j a.

(^ )\ i II. raboe, zie maharabo en menja- /•PM * raboen, vgl. onder imn.

rabo.

/ ja^ ) \ ratoes, hier ware s^ratoes op

^j II. rablt. pad. (Eng. rabbil): konijn. U^ >^..^^ ^^^^^ ^^^^^
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i_ Q V M i*atap, vgl. onder bc&tir I (K. in

zijn vertaling van Mattheus spreekt

r^tap uit, evenals Keasberry).

L-3(3)) radak, zie ook m^radak.

L^{ ) i IL rakg,, zie \5^.

/.p ) \ rakan, zie ook onder padoel beneden.

i^S ) ^ raga, zie ook onder ber^mboeng.y

/ J^*^ S rengas, zie ook onder paloeh in

het Aanh.

^A^D \ rangsang, zie berangsang en be-

ransang.

l JLiJüw^ \ rangsok, vgl. onder masok.

C ÖJS^D ) roengkoep, vgl. onder loeng L

C^^^jlJSsC- \ n. rangkak, zie serangkah.

j
'̂J

ragam, achter Tamil i raga m te
I
CT

i) ^ ramoe, zie ook m^ramoe.

plaatsen.

r'j"

. ^b) \ rahai, zie bij merahaja.

i^^ \ r^bba, zie rabS.

iL.) \ rfboeng, zie pontjSrobong, dat met

pöëtjoek r^boeng hier een plaats had

moeten vinden.

cJ^* i maharatlh, men.: draven.

/•j #) 1«3 ) radawan, zie ladawan hieronder.

j, i rangginan, moet zijn ranggï-

nang, en zoo ook-spreekt men

.iVr^ S rftjana» onder r^ntjana bijna alles

hetzelfde; één van beide had door-

gehaald moeten worden.

(^^^ i Ffdap J adap (eigentlijk lamp.).

op Bali en te Soerabaja uit. (Poensen geeft

opak arangginang op. Meded. van het

Nederl. Zend. XXIV, bl. 225).

L JLj \ ragoeq, hier sarago te plaatsen.o

t^j
rombong, zie lombong III.

roeng, zie ook onder balai.

^.«^/0 \ rimboen, alhier beramboen te

plaatsen, en vgl. onder rampak,

/ w^/O \ I. rambai, zie ook onder betik.

/ ^/s/C \ roembai 2% zie berömbajan.

^j^^ i renti, door verkeerde scheiding van

b^renti (c:^Jüt^), in plaats van henti.

^XJ \ II- rantang, is eigentlijk rantang.

l, aX-i \ rantik, is uit de bijbelvert, en had

veilig weggelaten kunnen woi'den.
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f^J

^waJ \ maroeutoeii , men. afrukken (P. en

Favre hebben het, maar noemen hun-

ne bronnen niet; vgl. bat.).

C^ QiTs^ iK \ marc&djaq, men. doorsteken;

vgl. rö&djak.

^^ 1 rantja, zie onder rantjali hieronder.

[
o^^^i > i marantjak, men.: enfourcher

(bat. ar sak).

A^^sn> i rantjah, moeras (C) is het soend.

rantja. Zie rantja hierboven.

<^j:S^ i rentjeh, 3^ men. tenger tegen-

over ga.poeq, töëwankoe nan

rentjeh, eigennaam van een der Padri-

hoofdeu en van daar is in het bat. n a r e t s e

ook de naam der Padris in het algemeen;

vgl. onder pöètih.

J^> i randa djawa, zekere gierstsoort (lamp.

r a ra n da \v).

25 J^ i rendah, hier terendah te plaatsen.

ijj ŝ^s i I. rennih, hier meranej te plaatsen?

cX) ih \ róbah, lees.; omdat het batav. de

r. in het praefix b§r evenals het

men., vóór medeklinkers altijd weglaat.

^^ **j ^ 1 U. merawat; een einde maken aan

de monstergedaante, die iemand ten

gevolge van een vloek heeft gekregen; zie

malapataka.

rotan, in het zoeloesch nog raoe-

::^^j)j
rösot, hier merSsot te plaatsen.

>K^D#) \ röèngoes, hier maharC^ng^oes

te plaatsen.

(^
i)|^

S
manjaroepai: op iets gelijken:

'J^J
iiianjaroepakan : iels mei iets gelijk-

stellen.

i fj^s^ |K \ marcèmas, men. wringen, snij-

den, van buikpijn.

Cr^^)
I. vgl. uöèman.

IL, vgL Sasaksch djoman.

^^^>/^AO \ bij ribot sikapoe, vgl. kapoh,

(beide woorden zijn verkeerd ge-

hoord).

c / c J ^ A? >?

CJ^J
tan.

jUïv^ in het Aanh.

Vjs^U \ rihal, zie onder rahal.

i^ 1 rin^ai, hier maharingai te plaat-

sen. (Het men. neemt vóór r maha

aan).

ên^jjio \ ringeih, hier maharin^eih te

plaatsen.

. ^ i op Borneo: schietsiroom eng. rap i d

i

\ (vgl. malag. ria na).
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C_JLo \ rïnai., hier bersarïnak en sari- '

/ Jo \ I. marinej, men.: neuriën als uit

nak te plaatsen. weemoed.

y^ \ rïno, hier bersirïno te plaatsen.
IL, men.: renjei; «ëdjan rïnej-2: motregen.

oj-i)
reiwan, zie onder mereiwan.

6^ *>

t>v->si \\ perz.: tjekoer.

2J i * dat het maleisch z i r a h a zou uitspre-

ken, wordt onwaarschijnlijk gemaakt

door het in jav., op Lombok aanwezige,

gedichten voorkomende djïrih, dat de

uitspraak is van het perz. xj, terwijl ook

de mal. geschriften steeds »ƒ ; spellen.

\jj zina, vgl. aübj II.

c X

) ^A\ lees: fatimatoezzah

2J y^p *) zie alhier onder ;$.:.

ra.

LT

(j>oLw I. siboet, zie ook onder lentik. jV-^w sanglir sari, P. geeft onder sari

eene andere beteekenis op, en K weder

^J;^U« II. sabit, is de uitspraak van ^^ ^^^^^^

\z^\j. Zie aldaar.

ibLw satang, is jav.

/ J>\j^ satai, (tamil: vleesch),

\.AM sadji, hier bfsadji te plaatsen.

(^, J^SUuA sadap, het mes waarmee de in-

kervingen geschieden.

C. * vww I. sarang, zie onder batoe.

CjV^ saring, hier menjaring te plaatsen.

C ?Lw sapi, is eigentlijk jav.; zie sampi.

üS V-fW saga, zie ook kenduri.

yS\j^ sagar, koet.: Sfgan
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jVau ma^jala^, men. iets in olie bakken, I "iSiX^ sedoeh, vgl. sedCè.

ook: manjans^lar, vgl. selar I. ^

. rr^ ' T^ serasan, zie onder pöèlau.

(^JlJV..^ III. salak, zie meiijalak. ^ ^
j

..wC-) wwü l>alav. (jav.) berangan II.

iL-^^Aw saming, zie beneden onder sambing. ^ ^

L '* J ^V,AXi saoet, koet.: saboet.

0^§Xj^ uitspraak van (w^U; P's saoe

(deksel) is een verkeerde uitspraak

van M.

\^/^ sawo, zie onder sau III.

ix6v.Aw sahang, ook koet.

^j;xoV^^ sajat, lees: sojak in plaats van

sojat.

i-) V-Aw saing, men. hoektand, vleeschtand ,

O**
slagtand als van wilde zvsrijnen (bat.

sait).

L.,^tt->\ws^ sajap, zie ook onder badjoe.

i;^/^i& V.AAM soebahat, zie h>\jk^ in het

Aanh.

/ C wwwü sebaja, zie onder baja II.

lX^^ yj^ perz.: grens.

c>V.A^bh. ^AM perz.: roode wind (Ar. ^,

j^c^^) verondersteld de oorzaak

te zijn van allerlei kv^alen.

§^)ö >^M serdawa, vgl. onder sindaa.

j5s,ji.XAAi setinggar, oorspr. port. zie

tlnggar II.

/^\cXa3

vorm. in een ander Hs. van de Sri Rama

dan dat wat Roorda van Eij singa bij zijne

uitgave gebruikt heeft) tamil (tjörppa-

nakej, skr. ^öèrpanakha); eigennaam

van de zuster van Rawana (jav. sar pa-

ka naka).

poV-^5^ sarimadang, men.: dolfijn.

t\J >AM majlroenda, men.: een vaartuig

boegseeren.

j^jr
ser®, hier menjaro te plaatsen.

<X))#\CXm» sedoewajah, vgl. h)ó^^ waar-

voor lees: iu)ó<m.

2$cXa^ sadah, men.: sirihkalk (bat, soda).

^

^
J>j^

^jr

serodja, onder badjoe een andere

beteekenis.

sirö^gH, men.: sorga.

c<A>ly^ jav. b^rsariugahan: flikkerefi

van slachttandeu.
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..•jkAA^iAjg lees: anak sasijan.

f
• J>iJv.A^i^.Aw Batav. Mal. Woordenl. ; het is hel

bal. kesegsègan,: ^elan^ I.

^j^AJuwJLw sangsit, voeg bij: en hen aan

buikloop doet sterven, terwijl

de drek er als kalk uitziet.

iLw.-5Lvy sangsing, men. benaming van uit-

heemsche bonden, zooals bv. van

poedels.

Li5ot.vü singkoean, men.: tjöban (bat.

sik k oean).

L ** J \OvJlLA^* IL singkaroet, zie onder

singkoeröêtan hieronder.

C A>oiLw^ singkawang, men.: t^ngka-

^" wang.

^iLvj soengkftran, zie onder njijor,

en vgl. songkor.

^SjlLw II. singkir, of uit het jav. sing-

kiran, ook: verplaatsen.

\^j\JiLAf4 II* sangkal, men.: sakal II.

LHJ S èSJiLw singkoerö&tan , men. (Noord)

slapen van de voeten, ook:

singkaroet.

L-^ CiLuLi i. sangga, zie ook onder bantal.

I^^^nSoÏLw II* senggot, voeg achter jav.:

sènggèt.

C^ senggegat, koet.: klimstrik

A'KjL^ senggol, uil het jav.

wXü.^ sanglar, zie onder salar alhier.

^L> vJUy sipadan, men.: sempadan.

Jv>s,AAj sekalor, vgl. jav. en soend.

C^\.>s^vg sekawang, eigennaam van een

^
plaats op de Westkust van Borneo,

Europ. singkawang (van kavs^ang v.

d. W. Vormverand. bl. 126).

<JLSs^MS>>'J^ seksek, lees: houtmot.

r.jj^suw seggan, hieronder had penjagan

moeten staan.

L3 S^^A^ sflarak, vgl. jav.

^^\aa> had ^^^tm moeten gespeld worden.

yJ;^^\au selajoer, vgl. lajoer II.

^Xaj^j II. sflar, bal. s^l^h.

/ -i VJ2-A.A.M soeltani, zie ook onder badjoe.

iL5^üiLX/w selangkang, staat te hoog. Vgl.

voorts jav. s^lakang.

ij>/vA^-AMW seloembat, lees: werktuig in

plaats van voorwerp.

/ ^.a^^nJw^ s^l^mbai, zie onder simpoel I.
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era, zie lêra en saliro.

mjL^^i,.Jsjsj4 salèmpang, men. kruithoorn.

wggg^A/jü selèsêr, het soend. saleser komt

slechts bij Geerdink voor.

iA^AAu selijoeng, dit had liever onder

lijoeng moeten staan.

iX^^A^u selêhah, zie Is^aIj.

/j ^Dv.-4..^w sama'ftn, lees: ^^^^ in pi.

V. ^JySlA^,

^\..4^j^ semama, koet.: kelemo^moer.

\V.A^|MiM sembari, w^ordt als sambil ge-

bezigd.

{^^^y^j<^%.jsj^ samboet, zie ook onder bantal.

y^,4„AJü semboer, voeg bij: ta-s^mboer,

men.: stralen ^ bv. mantari djolog

tas^mboer.

^^LK^^mj^ II* sambang, zie ook onder lilin.

^iLx^^AM samblng: of samin^, men.: sadja

(bat. sambing).

<Xjjc4.^iw uit ^t^*«^, bevestigd door het

perz. b ism il.

s^mbelijoeng, zie ook onder

b^rau.

,^. 4A.4JW s^mbödja, batav. (jav.): k^m-

^^ bodja^ als bloemnaam.

AAMHAXlOSJ&L*MAL.-NED£BL. WOOEDENBOEK.

ij>Oi3 y4'J^ vgl. s^ri gading bij grading.

iLf.,^ II. Indoeq saman^, men.: patroon,

anaq samang: dient (vgl. bat.).

^.j>JiLk^ semlngkin, batav. (bal, s?-

mangkin): makin.

AiLf..^ sempal, vgl. ook onder dJambiS.

<Xa£-|^^u beteekent in bet men. (sampo-

lah) ook: het uitgeperste van sui-

kerriet, enz. (bat. sampolaensimpola).

<^iLf.AAi simpoeh, zie bersimpoli.

C^ \ ^.4iAM semöroq, koet.: krekel.

i^ ^^tu>*^» Sfmöèka, staat hier, hoewel

s^pö^poe onder po^poe staat.

25 èi^'f.Mi semö^Iia, zie semo^wa.

/Cl\an4*-*w semedi, zie onder sempdi.

\ ivvJLiM sinawar, benaming van een bui-

tengewoon groote en roode pinang»

soort, die jeuk zou veroorzaken , en derhalve

niet genuttigd wordt.

c>vJuLw isfntadoe, vgl. tantadoe in het

Aanh.

c Q 2jLé^ santik, san tik api naast tjgi-

toes api; vgl. pantik.

{^Xx,^ I. soendoet, men.: kippehok voor

de hen en de kiekens.

II. f generatie.

5
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\(JsXam sandar, alhier njand^r te plaatsen.

C J lXjuljj lees: si-sondoq.

C^t3^cXAxw sfnd(jfcdoe^^, lees: s i-k a d öe-

doeq.

rC)^cX>Uw sand®rej, men.: kolong: II.

i^*«iAM ihCX>Lw soendftsln, lees stof in plaats

van stot.

l HJLajü S(na|^, lees: gezwollen in pi. v.

geswollen.

L.^ ^ V^^JLuLi s^namaki, beteekent: senna

van Mekkah
{^^J^

^)-

I %AM soewi, men.: kanan.

C %) 4am soewarang, vennootschap.

( /jj) ^^^ soewasa, tamil: soghoesa, vgl.

Goldwall, bl. 8, alwaar men zien

kan dat de g of liever gh vaak in w overgaat.

mJV^AAi soewalan;, men.: stjalan^.

4 4,gu soewir, zie ook onder lang: III.

L*rj i 4AU II- soeroet, zie m^njoeroeti.

25 \ ^^M sffirih, men.: rfe a/^ streepjes zich

voordoende indrukselen van een dui-

zendpoot.

%ivy 4AM batav.: soend. s os oh.

<X-5 AAW uitspraak van «yi., zie aldaar.

Lj 4AI0 sftjoeq, men. a/tfaA ter weerszijde

van een huis; ba-t^doeh di ba-

wah scèjöêq röëmah.

CiJAXOwvu (oud-jav. si-amogha): naam

van een door titans gebezigd

wapen (jav. samogS, een Hs. van de Sri

Rama leest lIAm* (^L#).

^ y^/ ^.AA^w (Tamil setti, koopman, en

ma ir a m; diamant) batav.

goudsmid.
J^jy** Oj^ J^^ (J*^^ CJ-s^

^y c:-^'^ j^tJÓS') ^^^ 0ji^, ^Ji^

(wetten van Patani) .^si^)

y

i^jiMj bandj. voornw. 2® pers. jav. s i ra,

vgl. bat. nasi da).

y^^go sijar,N*s spelling s ij a is Europeesch;

vgl. boven onder bijoer.

^
AA^^ ba-siroe, men. zich verspreiden van

een glans.

L j ^.js^gu sirlb, batav. (soend.) soort totebel.

L** j >-AAM sirat, hier p^njirat te plaatsen.

/C %-A.^ sirej , hier m^njirej te plaatsen.

( q^y^A^.^ sisip, zie ook onder barali.
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CijsjuuwAjuü sisi|L, zie ook onder barah.

^^^yJkj^Ajij II. sii^t, batav. (bal.) reeds aan

het dalen, van de zon.

^_q flV.^v sèpak, zie ook onder njanji.

<^^Ai.iAAM sêmah, vgl. onder lantjan; I.

ÉAAM SÏJOy I^s gloejende in pL v. gloejgende.

U^

y'" j?

»^ 2J vjju perz. kostbare steen in den

kop van een draak of slang

gevonden; men schrijft er genezende krach-

ten aan toe: vandaar in het jav. omschre-

ven met: ratoening panawar.

<XXbv.AAM soebahat, men. aan twijfel on-

derhevig.

dCsi^ JS^ vermeende spelling van Jbü>^^ ,

<\3 êjU> zie onder ^^.

/ C aJ ^^^ s^<^j' ^^1«- sijam.

/ —-> e^ ook naam van een paradijs- of

hemelboom, uit een blad waarvan

door Gabriel een koefljah voor Moebammad

werd vervaardigd.

IV /

J'
zie onder J3/^-
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e
wordt ook bij wijze van kapitale letter

bij het schrijven van uitheemsche woorden

gebruikt; zie faliil en faljasa.

CJ
XS^ zie ^.ll.

tJ'

/.t \VC^ ngaran, bandj. (oud-jav.): nama. Ls^ ng^eboel, had onder keboel moeten

staan.

\^^^^ysj^ ook ïig^tnget^ evenals in het bal, zie

onder Bgangei.

i^3 wordt in echt maleische geschriften

nimmer gebruikt: v. d. W. zelf bezigt

5n de Tjakap-2 de wi. P beweert de c-J

in een zeer oud Hs. gevonden te hebben.

ioO lil. slpatoeng, men. naast sïboer-2

in gebruik; vgl. onder katoeng II.

^S'Vjj patam, als benaming van een voor-

^ hoofdsieraad het tamil pa ttam (Sri

Rama bl. 18, r. 1: waar het, evenals bij

M. JlS gespeld wordt). Zie jJU.

O patji, men.: de ijzeren punt van een

^ lans, een ijzeren stok (bat. pasi: steel

van een wapen, het gedeelte namelijk dat

in het heft zit; vgl. jav. p^si of p^ksi,

bal. p aksi).

O patjat, zie onder natjat.

O^Ji padl, zie ook onder pisau.

\Vj5 pari, zie ook onder kosta.

. .j \O I. paran, is tamil (paren) en

beteekent muurplaat van een huis;

Keasberry: p^ran {loft als in het tamil).

Zie p^ran.

i^yvjs I. pasang, zie ook onder bcêweh.

bandj. (waar de e, evenals in som-

mige men. tongvallen, a vrorii): sterk

rieken (bal. pongah); bv. <üU Jl^ ^^L

l\j y) ^y wjb ^J c:^J, Kroniek

van Bandjar bl. 5.
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/ uèsC.O n. oud-jav.: er waardig uitzien?

•'•
\

•••

É^O pangow, men.: diep gewond.

pan^ej, men.: k ^pajang en naast

kapètjong (boeg. en bah pangi,

bat. pangé en pangi).

3\j II- papar, moest jèi gespeld worden;

zie aldaar (bat. po p ar).

/u pa^ar, zie ook onder lilit.

25 ^ VJj zakje van laken door de vrouwen

aan den gordel gedragen, mak. pa-

wo, jav. pa o 2; vgl. cBpaa.

O paoen, staat bg vergissing beneden
OJ>

Ö ^vj? welke handschriften K. bedoelt, die

de h weglaten, is onbekend. Het bat.

en boeg. kunnen hier niets bewijzen, daar

zij geen h als sluiter hebben, buitendien

is het in het, bal.-jav. van Banjoewangi en

oud-jav.: po h (algemeene benaming van

de mangga), v. d. W. heeft Vormverand.

bl. 127. als naam vaneen boom: pawah,

en leidt hiervan mempawah af; Keasberry

spreekt p a was in plaats van paoes uit,

en geeft dus het vermoeden aan de hand

dat pawah: paoeh is.

'03
J>

en poi, men.: p^r^i.

^vjj pajftran, men.: te samen gebracht

fonds, als bv. om iemand te begra-

ven, of wel om een moskee te bouwen.

malapataka, beteekent bepaal-

delijk den toestand van iemand,

die ten gevolge van een vloek eene mon-

stergedaante heeft gekregen. Zie rC^wat II,

/% yL3 patjram, oorspr. tamil (patti-

rSm): een kleine dolk, dien de vrou-

wen dragen, en ook bezigen, als zij zich

op het slagveld bij het lijk van hunnen

echtgenoot doorsteken, (jav. patr^m), van

daar pat^ram pembela (z, bela).

mam^tlq, tokkelen, ba-p^tiq, ge-

tokkeld ^ bv. van de genggong; pa-

likan, men. de haan van een geweer (bat.

potihan en patlhan).

potloet, singap.: potlood (Swett.);

zie Ju*^.

zie onder patam in het Aanh.

r^

j

men. uitspraak en spelling van

J^yiJ (vgl. onder bijoer).

pat^le, zal wel geen mal. woord

zijn.

i patikan, vgl. patikkan.

VjsÖ mamoedjarè, men.: o^ iets mik-

ken; vgl. |^2jwo.



V£»<«i 58 Of

\;;y,SSS<3 padJit-1^, men. (Noord): pi^jat.

Ci3>AJSSX3 padjikoe (?), uit het makas,

(p a dj e k o), p/ocgf (Leyden),

L j j y^gn % p^tjd^wat, batav. (bal.): cte w»/)

van een put^ zijnde een staak^

aan het einde waarvan een steen.

i\lSX9 pfttjah, hier s^m^ttjah en patjah

te plaatsen.

/C icXj* padfri, zie pad^ri.

/ KM cX3 2« pfdas, achter sipodèh nog

te voegen: koet. p^m^das.

JcAJ? padal, men. (Noord): kalang V; vgl.

^mpfdal.

/ jLXjï ba-pfdoel, men. (Noord): sodomie

bedrijven (bat. marboedoel). Zuid:

ba-rakan.

w<0CX3 padam^ , zie onder padam I.

UI ,.^

/jCX3 Pfddfna, deze betere lezing is van

V. d. W.

w>cX3 padyar, zie onder £Jar in het Aanh.

(^(3) j3 piradan, vgl. kapStJon^.

{^;yó) J> Pftagat, toestel, alles bv. wat

bij een plechtigheid behoort.

L^ J Js c-y ftM* sedj. mal., eigennaam van

een der mythische vorsten en evenals

C/luU eigenlijk een hemelnymph. {<L^jAm).

yÓJÜ Jj achter bal. te lezen: prabang-

kara.

LlU Jï p^rat, zie ook onder t^roen^.

^XJo J? pertanda y zie ook onder tanda.

vgl. j^ySJ alhier, en mak.

djamboe paratoegalSq, boeg.

tjampoe paratoekalSq.

ijS^:^ J> p^retjik, zie onder rettjik; me-

m^rtjik spatten van vocht, me-

m^rtjik: besprenkelen, tepertjik opspatten,

bespat raken.

met4£>. ^ pertjan, K. verklaart ^j
uitermate groot.

f^ 3 P^r^d, zie pfret.

^i/j^ Jjpfrsih: bersih (Keasberry);böelan

poernama jang amat p^rsih

Hs. Roy. As. Soc. No. 63, bl. 140.

p^ran^granp, (van panggang)

ajam p.: een jonge kip (Keas-

berry); de heer A. F. von de Wall houdt

dit woord voor een fout van K.

\^^y3 Jj PWPPat, vgl. onder bangboen^,

alwaar p^r^bbat staat. (mak. pa-

rapaq).

C^/j 3 paralfL of p^rla^, men. tuintje, of

beplant erf bij een huis (bat. pa r lak),

Vi^-^aLÜ J)o a)^ JÏ, pantoen.
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,

JO J> (welk mal. mij onbekend) is de

benaming van zekere kleedingstof;

onze oude schrijvers, zoo bv. Rumph. Herb.

Amb. IV, bl. 55, spreken van perkallen

(bat. parhala en parhalo: zekere roode

lakensoort).

iL-A5 %3 perkelang, hier is het mij ont-

gaan dat onder b^rkelang hetzelfde

é-

staat.

) y5 pergam, zie ook onder bSgi|.

\^;y</J Jj pfrlentê, had ^J^y moeten ge-

) ^ parla^, zie onder parak in het

Aanh.

speld worden; vgl. p^rlenteh.

,J <>: telan, ji) ^^ a]^) jtUiyj cS^

/.j wO J? I., permana wat vaak voorkomt

is vi^ULyiï jljo.

C'J T^ Pf'*'*» ^^^ onder paran in het Aanh.

.% ^ ^

. >^gn \ ^ p^randji, zie onder ^j^j^.

/U4wwi yi Pfransis: ij^^y, v. d. W. ge-

bruikt het steeds in de Tjakap-S

rampai, bv. bl. 112.

.ó'W ^ Z. W.-kust van Sumatra, zooals

te Benkoelen (jav. van Bantën:

parawatin): vertegenwoordiger van het

hoofd van een d (B s oen als onderdeel van

een marga (eig. de rijken, ^^\S ^^^) JjL,

batin in het lamp. rijk beteekenende).

Vgl. lJ^UaJ en ook batin.

\)e\ yS pprwar^, lees: skr. pariwara,

/ C Js Pfralj zie ook onder bawang,

x-j^\-Aww3 Pfsamaii, hoe komt v. d. W.

aan deze verkeerde Agamsche uit-

spraak? Uit onze kaarten f

\^^^y^J^M^ pesoet, koet. soort bruinvisch (oud-

jav. naam van een grooten zeevisch).

Ci5 VjUgJ? poestaha, lees: bal a (!b); de

hamzah zou hier verward kun-

nen worden met den vertegenwoordiger

der opgeslikte k.

A wywy^ pfsèrO, zie p^rsérO.

4^UuVji^ naam van een' bedwelmenden

drank; K's verklaring is eene

gissing.

Cf

pfügapa, had onder apa moeten

staan.

p^ngabatan, lees v^ji^oiTin plaats

van c:^ji'.

k^pingkal, is het jav. k^ ping-

kei^ het bal. ingkël.

p^nggalak, zie ook onder

gala||L vermoedelijk het soend.

lijang panggalak.
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poen^oer, zie ook onder bljawali.

poeii;goe|L, zie ook onder rln-

doe, alwaar p onggok wordt

uitgesproken.

JjSjlJ pengfftloe, de tweede der Pan-

dawa's. (P's pang g o el is een

gissing).

••• •*•
.

UL^ zie papar.

UI

^jj/>J>0 Pfkkat, zie ook onder minjak.

L^cLKj P?Uk, men. (Noord): panggil;

vgl. jav. b^kik en b^rpakikakan.

/^cX>L>0 pakoendan, naen.: kraier,

pakanira, alleen tot hoogeren ge-

p^llntlr, zie lintlr.

pUantU|L, men.: belantik II.

C, ^ lXJLaJ pflandok, zie ook onder boen-

tiDg:.

C 03 4^3 PplSpo^i, peld^poe^ is het men.

woord.

^ %X9 PflO^poh, zie pöêpoh en ICBpoh.

<>tA3 p?loeh, ranggas p^loeh men.

rO(Kte hond.

^ pambarap, Z. W.-kust van

Sum. , vertegenwoordiger van een

hoofd (jav. pëmbarep?).

\^^y\^4m3 pamèq, men.: vingergeleding ^ lengte.

pamili, lees: l^langsè in plaats

van l^langsé.

\^^;y\X3 Pfnat, hier b^rpanê te plaatsen.

\jiX3 panta, lees: ^Ijuli'.

L 6jijL3 pantik, waarom- niet CJ^ixi? Zie

santifeL alhier.

^^jsJij pandji, men.: de kapokboom (bat.

pon dj i).

iLsixJo kepantjingan, batav. (bal. p^ton-

tjingan), pijnlijk slikken,

C^Xj m^minda, doet aan het eng. t o

mend denken (pinda, m^minda-2

roepa, zegt men van een godheid die

een andere gedaante heeft aangenomen;

dit is jav.).

x^jJftjcXo pendahan, van ^^)^? (vgl. de

analogie van het bat. mallo-^

van m all o).

» • •*•

/ jyyCXO pindis, lees schuitje in plaats van

scheirtje.

C J^'j^-'^^ pandoewasi, men., het donker

vóór het opkomen der maan,

of het aanbreken van den dag.
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LLS 0^ÖC3 ajam püèk pandöeki, men.:

benaming van een klophaan met

groen gevederte, witte schachten, zwarten

sneb en roode oogkringen; vgl. pil a s

(pilèh).

2$ c\a3 mamindah, men. besmetten, sakiq

kapliidahan, besmettelijke ziekte.

/ C iXk3 pandai , zie ook onder lota en

mandai. Voeg bij kapandajan men.:

geheimmiddel , toovermiddeL

/«taA^Jo pensan, waarom is pen^san minder

goed? De n in plaats van de ng vóór

een s is de men. uitspraak; zoo bv. van

mansi.

L QjLJL^ pennjap, lees: p^njap.

>) ) ^ poewalam, is uit het ïamil (pa-

^ walam).

C. A ) 43 poewawang, (oud.-jav. poeha-

^ wang: schipper en tevens eigenaar

van het schip), men.: het hoofd van

een vischtocht (zie verder pawang); oiy
J^so^ yb)y ^^)^j^, oendang-oendaug

van de Z. W.-kust van Sumatra. (Het

jav. dampoewawang, als naam van een

mythischen schipper is een verbastering

van dangpoewawang).

L J^ II. ba-si-poetoe, men,: kirren van

tortels (bat, marsitöêtoe), zie^^^.

12>0 43 pötèt, batav. : stilletjes wegnemen
,

stelen [M]., vgl. jav. potèt dat

vooral van Oemarmaja gezegd wordt, om-

dat hij in den strijd gevallen wapens tot

zich nam, en ook nu en dan andere dingen

stal; in den Hamzah is dit woord vertaald

met si-p^n tjóëri.

i3 43 P®ting, zie onder belljoeng.

Vji Li is het jav. pöétoel (verarmd),

de beteekenis bij M. is te beperkt,

R. V. Eijs.'s kommerlijk te schrappen: vgl.

bal. potjol.

L
,

ri ^*^^ ^ podjok, het jav. pödjok.

m ^^ ^ II. pötjong, zie onder kapotjong.

\ 43 I. p€&roe, zie ook onder kota]||L.

i 4J boengkoeq pcèwar, men.: zeer krom

in den rug zijn; ook sang k S (?) pöê-

war.

LIIJ ) %i pê^roet, is uit het jav.

/ ht4 43 pö&sl, zie onder nara II.

\^^^^y^ 43 II. pöèpoet, zie ook onder hidjan.

/ W4JJ43 II. pftpoes, beteekent eigentlljk

uitgeveegd van schande, enz.; zoo-

dat I. en III. bij elkaar hooren.

^\3 II. bv. J.A Jif^ JU ^s^f\

poeupoen ab(£: een teeken van onder-
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werping, bv. lL^ ^^U ^j^ji ^) CJ^
^U ^U cl;^U.^ ,^5^*, (bat. poen poen:

ineffectief van hetgeen iemand schaden

kan, zoodat poempoen abóë eigentlijk

beteekent: hetgeen de verbranding belet der

huizen van den overwonnene),

** \u
***

(^J>^ II. pftwa^L, boeg.: aanspreekwoord

tot achtenswaardige lieden.

fLÓ ó pökong en kompon^, men.: bena-

ming van staartlooze hoenderen (jav.

böêkoeng, daj. pöêkong, bat. pong-

kèng),

O ^ ^epoeyaran, men. zeer harde pinang-

schillen ter ontroesting van wapens

(vgl. bat. oegar).

t- _ 05 4JJ pókok, zie ook onder badjoe.

/ S ó mamö&yé (?) visschen in het groot

van de visschers hoopen om ze en

détail weder te verkoopen.

V2>J 43 P^l^loet, zie ook onder moensanp,

J ^ I. pOèlaiu, vermoedelijk is hier pS-

^ lam bedoeld (Jy: ^^j^) Ar. Mal.

Woordb.; batoe pölam zou volgens

een te Singapore uitgegeven Woordenlijst

marmer beteekenen.

ü êJJ pffilau, achter Dj^madja een komma

te plaatsen.

^ ö pon, V. d. W. houdt het voor een

suilix en Iaat den klinker verspringen^

bv. ^^^ (Tjakap-2 R. bl. 180). ^^)clS

(ald. bl. 216). In de geschriften evenals

in het men. wordt dit niet gedaan.

/-i^ p®nai, vgl. limboe^.

^^ pAwah, vgl. ook b^ndika.

^ .*

x»tJö 43 pohon, lees: hulptelwoord in pi.

V. hulp telwoord.

/ ^Sb 43 pöhej , men. (Noord) : paran.

/C 43 pftjoe, is de jav. b^tok.

II. ang^in p(£joe, batav.: wervelwind.

u^^^VjJj pijawèh, men.: b ij awas.

pitan^^ang plaatse men onder

tanggang.

^j;^IS:v.a3 pidjat, Keasberry, pïdjat-2,

koet. p ï dj i t (vgl. padjit en pigit

hieronder).

JkJ pijar, men.: onderlel van een haan.

/ M y-a3 pcres, zie mërès.

l_ jLjulxJ pësak, zie ook onder badjoe.

5L>jiu3 Pijanggang, vgl. tjinganau.

I. pikat, lees jav. pètak, en

vgl. soend. p i keu t.

^M^/sJ^ij^ plyltj (serawak): pidjat
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^^^a.Aa3 püat, vgl. oost-jav. tjèlat.

pilèh, men., benaming van klop-

hanen, die groen geverfd zijn,

maar rood bekringde oogen en een zwarten

sneb hebben; vgl. onder pendü^ki hier-

boven.

C,, ^ bl. 469, rechts, r. 11, plaats achter

CS een (.

CJ ^ y^ eigennaam van een om zijne schat-

ten bekend persoon, die met Mozes

twist had en eindelijk door de aarde werd

verzwolgen. P. verkeerdelijk: ^^15".

2JcX-3 zie onder ^j.

^ c •)

jyy Tgl. ko^ra-^.

^^AuJy zie onder b^rkas^m.

y c y y

(C \V;>Sm4.-A3 te lezen in plaats van

y v^^iLjI (vgl. bat. salak-

kari).

Vü.^*^ II., benaming van een wapen (jav.

kamkam en kangkam, te Bjw.

bekend als een soort pedang in de ver-

halen); vgl. Niemann's Mal. Bl. I, bl. 123,

y g^ IL, zie onder .1^.

r

CJ

1
,

^3 voeg bij: wordt als sluitletter bij

sommige woorden, waarvan de laatste

lettergreep i heeft, in plaats van o gebezigd.

(CJ^l^, Ci^U enz.) v. d. W. zegt er in zijne

Vormveranderingen niets van, en past den

regel ook toe op Bataviaasche woorden (z.

kAtlk)^ maar te Batavia wordt de k als

sluiter, evenals in het soend., bal., en

bat., altijd duidelijk uitgesproken.

C^^JLS O kataIjL, bij katak pftroe te ver-

gelijken het soend. bangkong

boedoeq.

Li5^A^ I. kattk, vgl. jav. k at ik.

IIL katikan , bata?. : biting (bal. k a t i k :

steel in het algemeen).

F
,0 II- kat|a, hier b^rki^a te plaatsen.
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(j;^r:^0 katjlt, volgens Swelt.: katjlp;

zie bij k^lati.

C Q>-^V^ katjlp, vgl. katjib.

r
(30 kadam, men.: betelkalkdoosje (ook

lamp.); die van zilver hebben vaak

de gedaante van een vrucht, bv. van de

mai^gis.

A^ I. kari, is Tamil.

i ** j io karit-J3, lees: ^ karet.

C O karang tiga, men.: hanglamp met

drie boven elkaar hangende oliebakken

aan één steel.

/.t yó karoen, uitspraak van ^j^j^.

> uJ\S kasi, zie onder kaslm.

^2^am\S II. kasoet, brak van water.

itAjüO I.» kasang, men.: droog, onvrucht-

baar van land; II. is jav.

r
r

O kasem, hier b^rkas^m te plaatsen.

\5 kasim, II. of kasin, men.: luang^a-

slm, castreeren, ajam kasim: Aa-

po^n (men vindt ook kasi in geschriften:

kambing kSsi).

Jj\5 kapar, men. vuil dat op het water

drijft (bat. hampar en hapar).

VjJO I. kapal, in het men. (Noord hoort

men ook kopal, zoodat de spelling

(Ja^ bij P. gegrond is. (Tamil is kappa 1:

vgl. bat. hopal).

C_Jo o Hl- kakak, zie ngakak.

j\^ II. kala, ook onder bintang,

i^ a«J O mangaloek, men.: omhelzen, ba-

kaloeq: in elkander gestrengeld, bv.

slapen (vgl. mak.).

J\£ L, g a VST a is uit de Hadramautsche

uitspraak van «^ ontstaan.

ik\3 kawoe, N 's b^rkoko is misschien

ba-k 5 k oh.

i^\5 kawi, zie ook onder b^si.

/.i#)U kawan, vgl, onder merapati.

/ Jü^\j kais, alzoo te spellen om te ver-

hoeden dat men la j in, k aji n enz.

uitspreekt, (vgl. ook bat. ha is).

^^^ kaïl, K.: kajil; zie ook onder batoe.

Vj\^ kajal, vgl. ehajali.

/jj\^ spel: J\S.

[^^y^jjj kfbet, hieronder moet m^ng^bet

staan, dat abusivelijk onder fb^t

staat.



\^yjj^ II. kabat, hier p^n^abatan en kabat.

Lo k?boel, hier ngeboel, berkeboel-3

van rook; is v. d. W's k^ppoel

(ji^) hiervan een bijvorm?

k^b^mbfin, batav. (soend.): bena-

ming van een mang g a-soort.

III.

^
.O ê^jsJsj^SS katimboelöèkan

J
men.:

tembóêloek.

,^>0 kebjn, is uil het bal.

/ w^ vJo katatoes, zie onder halang

i\jO kftarl, koet.: regenboog,

J\j^ kftawa, batav.: t^rtav^a.

L JlJC^ II. katoe^, men.: een vogelver-

schrikker.

III., volgens K. in plaats van k^pok;

P. volgt K. niettegenstaande uit den Pan-

tjatand^ran blijkt dat ^ü' ook te Rijow

in gebruik moet zijn.

katllamboen^, men.: een ac-

comont die geheel vol vleesch zit

en als kiem geplant wordt. (Gerth van

Wijk: talampoeng en kalampoeng.

^JO kettam, zie ook onder lampas en

^ l^mak.

0I\\ ^1 ^ kattmahar, is goed, en zoo-

wel op West- als op Oost-kus^

van Sumatra in gebruik.

JO uitspraak van ^^^ (mak. ka tang).

Q^iX/Ji^ 2% katïdang, benaming van een

^ rijstmaat van 12 soekats (vgl. bat.

takkiding).

mJlAji^ ketèpèng, batav. (jav.).: g ^leng-

gang.

A ^^^rv̂ kadjarah, zie onder badjoe.

r^^^jSj^ kadjedjer, Fs djadjar II. is een

schrijffout.

i 4.rsO volgens Gerth van Wijk is ka-

dJO^ran: avondster.

ketjC^pi) eene aanhaling zou

hier zeer gevs^enscht geweest zijn,

P ^lX-5 lïien. koed^rang (ygl. Rumph.

^
Herb. Amb. V, bl. ^3).

/ CcJO kedai, is Tamil.

c\->JO kpdidi, vgl. kaki dïjan.

y
( o s {\ ^ koedfja^L, men. het vuile zwart

door betasting ontstaan.

( M tLJ> iXS kadiwas, zie ook onder bawal.

^*r/J\ D kfrabit, staat bij vergissing onder

karaboet, vgl. rabit.

i> ) o karabang, men. takarabang:; naar

van een verlaten huis, eenzaam;
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mSti ta-karSbang; dood gaan aan weemoed,

vgl. iiifiigarabaiip,

^ JiS £ kfrapal, zie ^^rapai.

i o V ^ k^rtl^, men.: kar^tiq.

C, J)Vs ^ karadik, men. schriel, gierig.

/ C#))
) y kararawej, men.: zeker stekend

roodachtig insect dat zich gaarne

in droge pisang-bladeren ophoudt; vgL

y ^V.Mi y kfrsanl, uitspraak van ^t^Ui-»

L^ Wi D kjrsik, alhier zou gr^mfr^ssik

een plaats verdienen.

C^x^ O koerli^gfi, men.: zekere heidenen

met kroeshaar^ die op de West-

kust van Sumatra bekend zijn om hunne

paardenkennis; zij zouden van Karikal af-

komstig zijn.

f* j\J^ S karapati, is geen jav., maar

denkelijk het soend. penti.

(^ i O kfral nisl» naam van valleria

pergulana, wegens de gelijkenis der

bloemen met rijstaanbrandsel, zie aikar

aidinir.

mj 'S k^ling^, lees: tj^rling in plaats

^ van tjiflliig.

^ ^ kpram, in plaats van eram als stamw.

van éfi^ vindt men in de Natural

History, Singap. 1846, bl. 66.

/ u4s^ O mangaramasi, men.: iets bv.

spijs, zoo betasten, dat het bederft.

Lii ui/O y£ kfr^mpaki, lees tagaalsch

in plaats van tamil.

karampang, men. het kruis tus-

schen de beenen.

/ -^^sX) O keremeki, is het jav. mr^ki.

/j yS kpr^n, is uit het jav. of bal.

iX> Y^ karoentang, men.: mandje of korQe

om de gevangen visch in te doen.

5tA> %3 karoentoeng, men.: een meestal

uit bamboe bestaande winkellade

voor geld.

n^ A ^ kfrö&bong: een ronde van boom-

bast vervaardigde padi-bergplaats.

(Swett.).

'H yS II* k^roh, in het men. ba-k^roeh.

7S Jj k^rèhy zie pfqgfreh.

CjLjSOi) S zi^ karlt}oe, en vgl. kiiyip.

C^^L)b S koerïdo|L, men.: zekere v^itte,

vooral in de palmen zich ophou-

dnde^ virorm.
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C *i Oo S koeridik, men. zekere wilte rups,

die vooral de wortels van peper

aantast.

VJj o karïjal, men.: op de naden gestikt

gouddraad.

\^;yJ!ijS I. kessat, zie kesfd.

y^^^yJjjS kesset, hier ware een verwijzing

naar bfset voldoende geweest.

L^A^fjuJJ kesoemba, limau k.: pompel-

moes.

^ ilmO I- kesoma, anak k. koet.: anak

g^hara.

i^^^^aX ^am kasffimat, uitspraak van ho^^as»^.

^AAfJ? kê&sïr, deze spelling is ongegrond.

L
,

q y^jJ^S kongkèk, men.: een pad.

L q ^ .^ ^ kon^kok nijak, men.: de geest

van een vermoord onecht kind

(vgl. daj, kangkamiak), ook: kokoq ni-

jèq,Gerth van Wijk: kang-kang ngéaq).

/ ^ ^pj> kafri, een neger (Swett.) anoma

kafrï: de serikaja (Keasberry).

^.. c y

SlD perz.: een schoenmaker.

J0Ul3 kfpajan;, is de paugium edule, en

ten onrechte wordt deze vrucht met

de t^m pajang gelijkgesteld; tfmpajans^,

is jav.-mal., een verbastering van m^rpa-

jang (z. aldaar).

^^ CLiLD kfpok, bat. ook gopoeji, ka-

poeq-S groole ronde van boombast

gemaakte doos om tabak in te bewaren.

KiO zie kapal I.

, \slD keppoel, zie keboel alhier.

koepM, (skr. k a pi la), men.:

roodachtig wit als de zoogenaamde

witte buffels (soend. k api la, jav» ook

g^pilS).

(JU

^y^ mangakar, men.: de padi, die Ie

drogen gelegd wordt (dj^moer) uit

elkander spreiden om de korrels even droog

te doen worden (vgl. bat. h ar har).

/ iJé^s5 zie onder (j-i^l^.

i '* }^K^ kflati, zie onder kalakati hier-

onder.

/jJÖ ^^\3 kflagfpan, batav. (jav. glag^-

pan): stikkend? in het water,

> J^\.^ koelall: boekoe lali.

(^^^Jo zie kalab en b^rkalab.

C.,_Q«A*X5 man^latUi, men.: spatten van

een pen; kanej kalatiq dawat:

met inkt bespot.
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J^s^ kelir 9 batav. (jav.): wajangscherm

(C. ten onrechte; geler).

iXj djamboe kalang, men.: tysiggiuni

jambolanum, wegens de zwarte kleur

aldus genoemd; vgl. ook onder djamboe*

i^ggJlLLS II. kflongsang, zie onder Sf-

loi^oi^r»

\j>OILAJ> zie Mal. Leesb. 7^ st. Aant.,

bl XIII, en vgl. sen^^rf en

sflenggara (P, zegt dat het volgens oude

Hss. eigenlijk 1 ing k ara is; de 5« lettergr.

van achteren met een i is meer Menang-

kabauwsch dan Riouwsch).

C qJL^ lees: kalap, in plaats van kakap.

/ —a;JSJL5 kalakati, men.: pinangschaar,

mak. kalakati, Swett. geelt

k^lati op in deze beteekenis. (In het

temat. en soemenapsch zou het tj a l a-

kati zijn, men denkt aan tamil tjoul^-

kati: scheermes).

-^ \js,^A^ kalimbadjoe, ^UJla^ c:A^a<

^ y^ji , van een donderslag,

1) $ Aift^ tr^^' "^^^' ^^^ llittbadjoe.

i^^..|Jo kflombeny, ook k^Hmbin,

dus onze colombijn.

A ff ,^ is kalampajan, men.: nauclea

yjL_^k> kflamkari, volgens Keasberry

calico.

ijCJL^*^ ba-kalimantang, men.: met kleur

J

C5^
orientalisf

koelampej : g o e 1 a m p e j.

schitteren of vlammen.

>»JCjL|w\5 kalamantan, Serawak, naam

aan het eilend Borneo gegeven.

{^^^ySXXÓ keljntit, vgl. jav., P. ten onrech-

te: kelintet en ook kal^ntoet.

y c

\ V..SX3L/5 perz. een krab.

1,
Q^-'si-tlA^ men^klèntjakan , batav. (bal.

m ^ k lè n tj a k a n) : schommelen,

als water in een glas.

jlXaJd K's kaiandra, ddii zeekaart zou

beteekenen, is uit Abdoellah*s reis

naar gissing opgemaakt, want A. gebruikt

zelf kar (z. zijn leven, bl. 328).

4J0 ba-kalau-S, men.: onthutst komen op-

zetten van een menigte.

t ib ^)o ta-kal(febak, men.: afgeschaafd

van de huid (bal. m ^kloe pa-

kan: afschilferen van de huid, de bast

van een boom, vgl. k^löpaj^).

Aaw 4J0 ta-kalCfesoeh, men.: afglijden van

iets dat ergens om gespannen heeft,

afgestroopt (van de botten) van het vleesch.

K>^ ^Jo ta-kaloeloes, men.: neerstorten

als een hoop steenen, neerglijden;

vgL USloes*
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/^ 4J5 kalffiwan, men.: kalü^ban: ring

van rotan in den neus van een buffel ^

naast kalïkir in gebruik.

f4:i^KJo is de guilandina bonduc; 't is volgens
(V

*'

^^ Rumphius en Valentijn (III, bl.

240) een Amboneesch woord, terwijl de

laatste als Maleisch opgeeft kati-kati (sic) ;

vergelijk biermede v. d. W's ka t ei of

k^tï, P. denkt (en onrechte bierbij aan

litjï.

Ljfc\v-AD kelêdik, onder ci^jJb II. geeft

V. d. W. g^lëdèk op wat aan

b i da t a doet denken.

JJ>s^y\5 kellkir, zie ook onder jcK, en vgl.

^
bat. k a 1 i k i r.

kaUma, zie ook onder seroe.

"J5^ kaliji, of kalïjow? (M: klijoe),

men. (Noord): buffelvleesch met cocos-

nool gebraden.

Q v.^ koemang:! , onder selaseh: k ^ m a ng i.

/ -JV.^ lamah koemalf, men.: verwijfde,

maar voor fraai gehouden gang^

waarbij men de armen zachtkens doet slin-

geren, bv.: cl;^ ^US' ju5 ^U^ AaI

ook van boomen; bv. JUi* ^luj c^^ajU.

(j;^V.A.45 Keasberry: vermillioen.

AAMUANGSBL UAI«.-NEDEaL. WOOaDBNBOBK.

^V-M*^ kombali, vgl. jdlj xi^^ ^^.

iLyi5 kambii^, zie ook onder mangkok

en onder njïjoer.

ii-A-^O kfmbang:, bij bcêwab tem pajan

plaats: meestal: t^mpajang; vgl.

alhier onder kepajang^.

iA^ kemboeng:, zie ook onder bantal.

/wv-45 amboen koeinaboen, men.: warre-

len van rook, vgl. alhier kfboel en

verder taboen.

/.pcX^ Keasberry heeft: kemdijan

waarmede bedoeld is k ^ m ^ d i j a n,

eene uitspraak meer in overeenstemming

met de Riouwsche.

.^ kemar, vgl. 1,.J

/ >i.*wf5 berkemas, zich gereed maken om

iets te doen, b^rk^mas-l^ peti:

inimkken; Itifn^^mas: iets opruimen (vgl.

mak. kaqmasaq).

i^ kemang:, lees: magnifera k^manga.

II., zeker spook dat iemand aan het

dwalen brengt (vgl. lamp. en bat.); P.

geeft een andere beteekenis en noemt zijn

bron niet.

C Q-45 kempa, (vgl. soend. kamp?).
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2J Ji^ kampret, P. geeft het als Ri-

ouwsch op; zeer Ie betwijfelen,

want het is het bal. tj^mpiït (men den-

ke er aan dat perli^ in het bal. piïug

wordt).

/ xi^iL^O kempis, is uit het jav. (k^pis).

ijiL^D kompong^, zie alhier onder pökon;:.

iS;JL4i5 kaïupoeh, is de omslagdoek voor

vrouwen.

w>v45 jav.: zeker wapen, Indra Nata; vgl.

^ alhier >U^.

V.^f^4^ kamkama, Maxwell spreekt

koemkoema uit.

/ ^JLf^^ zie kambfli.

^•Ó\J^^ kemanakau, lees: kamanakan,

en vgl. kaponakan.

/ J^cXa.43 (komaddikk&i) ook kau-

dukai, vgl. t^mikai.

^«ijJL.4^ is de juiste spelling van kemenjan.

(^ 3 i ^^|0 kamdtroep, ook tei^oeroep.

iK^^ kamah, men. sperma, semen.

iXK^ mfugomiAikfUf zie ook bij ka-

ranfr II.

|
js,tj zie koemijan en k^mfBoJaB*

!^p kenna, niet opgenomen is de vorm

mfü^^iiaï.

vJo zie kanak II.

JÏLXJO koentang: kanting, vgl. poeataiu?-

pantln^ (jav. kontrang-kan tri ng).

koenting:, men., een vaartuig met

vijf zeilen. Vgl. jav.

K/LO koental-kantil, vgl. jav. (soend.

goental-gantil).

^aJ> kandji, is tamil.

^2^xO I. kaïidjar, ook spelling van ysü^.

IH., ta-kandjar, men. in eens opkijken

van iemand die in gedachten verdie|>t is.

j^'\Jo klntjlr, soend. spinnewiel!

j^S klntjoeny, alpinia elalior.

C^jisxO koen^oep, vgL lamp. Voor de

beteeken is van zich sluiten van

bloesems vgl. jav. Zie ook onder bfl^ng^.

Lees: m^ng^oetloepkaii in pi. v. maiig:oen-

tjoepkan.

J(^S^\JO kaotjah, vgl. soend.

<:J{j5Si\JO koeiifjah, Vs kojan, 800 gan-

t a lig, zie Swett. onder c h upa k.

Atjin. goentjah.

J(JO kfndl, uit het tamil kuèdi.
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\ lXO koendoer, zie tan^kwé.

\l\j^ koeiidlr, zie keudijd^. Zie ook

bCl^soek.

/C\lXJL5 kfndjrï, vgl. koendir, lamp.

kand^ri.

cX>0 kandoeng, dezelfde overgang van

beteekenis in hel boeg. taneepeeq

Anaq kandoeng en boende kan-

do eng, men.

o,ÜC<D II. kendang, zie ladang.

C^cXO kendiq, berdjalan terk^udiq-i^,

to waddie (Sw.).

( Cc\>0 koendal, zie ook nanas.

/->OlXJO kandikai, zie ^sx^i hier-

boven.

/•JsJLJO kinantan, zie tjenantan.

/C i ) ^^ (Leyd.), mak. kuwarig.

ib ^«5 kftboeng , lamp. idem.

C a«^ 4^ kobakan, batav.: plassen van

regen op den weg,

/*r^ ^-5 köftbln, tjitjak k&bin: vliegen-

de hagedis.

2J lS kftta, kêêta mara, bal. idem.

kCètoeng, zie boentoeng.

L-JlJ^ kC^tel^, vgl. bal.

Aj^5 köfctil, vgl. jav.

/ ^^-^ I- kcètal, vgl. jav. Zie verder nat^

k(!^tai.

—^43 I- kodja, hindust. s:^.

^:^:*.^^ kCèdjoer, bal. hoedjoer.

O k®tji, zie r^stoeng.

il^ ^3 koètjing, zie ook onder êkor,

/ jgsjti hD kö&dls, vgl. koeris.

a (^ O I. kc&doeng, zie Upas.

C3\> ^-^ kodak, vgl. bal. hoedoeq,

mak. oroq.

J ,3 ^-5
koedoel, geheel kaal op het hoofd.

\ ^^ koera-iS, lamp en soend.: k o eja.

\ ^^ II. kcÈwar, vgl. soend. koar, mad.

koewèr: omkrabben.

/ K^i \ O kC&ris, vgl. onder parang II en

kCMis.

t^j^
kftroeng, zie ook onder badjoe.

/ jyy éJ> II. kó^soe, zie P. die in het alge-

meen fluisteren heeft.
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^gg O^ kBsar^ batav. artocoepus echinala

(lamp. lawan), bij Filet: soeii<l.

l^V^ köêpi, vgl. jav.

ij5 o kftpnn?» vgl. bal.; zie bCêsoeq.

i^ ^3 kopong, chin.: zekere eiissooii,

Crookewil, 41, vaUch linerls, Bli-

toeng, liid. Gids, 1885, Nov.

LJÜUJ> l k(i&pa|^, vgl. bal.

II., ook: uitvallen van tanden.

'y^ jLJ a3 sfnapang kópak, achUrlader,

Swetl.

cO ^J> kd&lflh, roerende goederen in de

familie gêerfd.

. J O II- kcèlai, vgl. lamp.

i^ ^3 konièng*, de holle onder de onderlip

waar het haar spoedig groeit.

A> 4j5 ba-koenoe, men. van hoorcn zeggen

weten,

{^ a>^ kd^joek, bal. koeloek.

<X} êJ> h^njah, bat. k oen ah.

L-3 43 kftkoe, makan köêkoe, van

fluweel gezegd, zóó fijn dat de

indruk van een nagel niet merkbaar is.

Si longgeh, 15.

/ mo L^ kókösan, jav., voeg bij: of

soend.

mj O III. kolong, uit het jav.

^^_JL) A^^ kólak, vgl. bal. koelak.

L JlJ 4^ kftlaq, men. maat van vier gan-

langs; vgl. soend. en lamp.

L Q J %^ kffiliq-3, men. geluid van de

alang- bat. koelis.

dó^ H. kcèleh, de h zal hier wel aan

het perz. te wijten zijn.

C. ^ L \a^ j menghendaki, (di kah^ndaki),

iets begeeren, willen,

/ ->V.A-^ perz. achter singgasana, Am.

Hamza.

JA->^.3
kibar, zie ook onder bintang.

II. kiting, ook batav. kramp in de

vingers,

L ^juLk^ kètèq, sakètèq, een weinig,

jSi^X^ kèdjèr, Vie reaal.

Ci.XjSi\A-^ H. këtfek, lamp. k i Ij i q.

dCsi^VA^ II. kêtfoh, zie Swetl.

cXjSiXAO kitjoeh, (Ksb. k i tja u, Sw. ke-

tjoh), zie het Aanh. op alb.

ki^oe, het geluid van de m oer ai.
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C.cX>0 kidoeny, zei kakawin.

'J
O mengerat, koet. van een kombang,

doorboren, hel hout.

C ^aJ> keroiig-3, bat. kirong, lamp. ka-

^ kiroeng.

L^ ^* ^>0 I- kïrap, bal. kirap.

II., jav. voeg bij: of bal.

(^ j ^>0 I- kèrèk, zie onder gcèla,

II., bij bal. voeg bij: of soend; in plaats

van hijselen lees: hijschen.

(C, ^\S mangirai, men. vgl. girej.

/ fcMsA^ kisi, vgl. soend.

t^^ys^Aj^K/^ kêsoet, zie eiis:soet.

kin^is, zie m^iijptigis.

'^SLk£ kïping:, de T. achter Jav. Ie delgen.

C ••

/ M^5s*>0 kikis, lamp. k^kis.

ps.A-^ kikll, men.; bal. h il h il.

ijLO këlong, volgens Teysmann ook een

fuik in zee.

C ilXj<£ I. knap, is bal.

(^^ Ó,Xj<£ kêlo^, ook bochl, kronkeling van

een weg.

CiSsAa^ gelek , bal. k è 1 è k : oksel, vgl. jav.

su^kD panyinang, vrouwelijke bediende die

vorslelijken personen de beteldoos na-

draagt.

y/^ X. s kèhèm, bal. t^ngkèrèm.; vgl.

^ soend. èhèm.

\js^ kfiijnjal, zie onder l^mboet.

C^

/ w^O ffaboes, achter ikan g. voeg

in (batav.).

/ u^,;^V5 gadjoes, lamp. gadjoe.

A^^O ?&4l&k, zie onder tfmpaJaB.

L '^
L^ v5 nien. fallerig, kwaslerig (v. d.

Toorn: Irotsch, verwaand).

II., kin, zie dag^oe.

iO gSnif vgl. onder .1^ hieronder.
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^O ffiriny, jav.

S4 e;**^

•V

o ffSwa» zie kawa I, en zie gramsoet

C .O garang, bal, uitstek vóór huizen,

^^ verwisseld met g^l^ja dat eigenlijk

ramoan garang beteekent.

/• \w ((*^^0 ^^ geestelijke beambte die op

^ de taboehan slaat, en de moskee

schoon moet houden.

cr
\S II. gasang, ook: fel van de hitte,

(bat. ga sang).

^.wC-U gai^ftn^ inen. (Noord f), koel. (oud-

jav.): goelej. Doedoe (jav. doe-

doeh) gangan, pal. toespijs met keri.

Ci-5^0 gSgoe, ook stotteren.

)O galoe, oude tronken of overblijfselen

van een boom in den grond; sawan

gal o e, soort uitslag bij kinderen, puisten

op hoofd en gelaat.

yó II- gSll, uitspraak van ^jc\j.

mjo I* galai^) zie ook bantaL

II., zie onder badjau.

i^ Q 1 Vl galak, vgl. bat. en soend.; hier

pfnggala^L te plaatsen.

^ w galah, zie bij cadang sataug.

m^\S gamang, pei^gamai^, een vreesach-

tige; vgl. bat.

J>
hieronder.

C^O gaoeng, vgl. lamp. gahoeng,

^ soend, gawang.

) i^O gawal, ook onbeschoft, ongemanierd,

Meurs. Leesb. III: UI.

^O gSja, 2^ bat. ga ja.

(^,;>^s5 gajoet, ba-sl-gajoet, men., Aaw^ew

met beide handen aan iets.

Aj> O gajal, zie tfrap II.

4;0 gaboewa, Baros, koraalrif in zee.

\^^yó gpttoe, vgl. bat. g o toe k : zie gfitoe

hieronder.

\^^^S gatoe, men. op een jeukerige plaats

tikken; bagatoe elkaar zachtjes met

den nagel pijn doen op een jeukerige plaats.

iIlkS pai^gatang, men. irommelvel.

^ )J^3 gfdabir, zie gelambir.

(^cX5 g?doe^, pal.; jav. b^doeg.

^^;;,/v-^ ikcX-5 gadomat, gehoorzaamheid, verb.

van ^i^d*.

i-iLJcX-5 ta-gadipoq, men. uitglijdi

in de modder.

.«w|OCX^ goediman: boediman.
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,• Jt^ ^ n. ^aran^B, zie onder garang II.

\ K ba-tali^araa, men. den adem uitbla-

zen (vgL bat. g^raha, lamp. ga-

r a h a).

..tV> y^ Hadr. uitspraak van ^by, vgl.

J\ï hierboven.

1^
»« j ^ geroet-3, zie onder minjak.

J^ ^ ^fretih, men. g^retih loenaq,

zachte gang van paarden.

I. ^^rfn^sin^, soend. gèrèng-

sèng.

mj\J^ _5 garoügffong:, men., ontvleeschte

schedel van een lijk.

gron^^on^n , bal. krop in den

hals van menschen en dieren.

C^ y^ panifgaraq, het begin van een bui,

pangg^raq rate voorgevoel, bv.

van iemands dood.

^^^JUX) y^ goerambèq (?), bakkebaard.

i^^^^^^^vus^ yS Hadr. uitspraak van cu-n***^/,

zie b^r8:oe^ en gawa hierboven.

^roempoen?, bal. poe ng po eng.

iXj %-J manggarentang: vertoornd zijn.

c
I. goerandjanit naam van een

steensoort ter slijping van staal.

IL, het onderste in een suikerketel, de

droesem van de suiker.

^ cX> O goerindam, een wijze van spreken

in gelijkenissen; denkelijk hiermede

bedoeld de o p pam a der bat.

(^ ft>^ ^ II. gffSbo^L, zie hel daarop

volgende woord.

i.X6 ^ y^ gfrèhèng, ook hol in een boom

onder den grond.

i^ Q> 3 ba-gargaq, men. in der haast

gedaan.

iXJ>L^ gonggeng, lees: ganggang.

,.j5oL^ ta-ganggang, wijd open staan,

als een deur.

/iga \\>0 gpffarps, soend.

e>/C>0 g?gr?at, ook koet.

JK-^ gfggar, ook; dof luiden, vgl. dfigar?

LJL^J' mS^h bergcggak: to vibrate

(Sw.)-

LJó'^A^ I- g?lada¥f vgl. bal.

A^ gflar, zie lantik.

LlL^VisJUo galaufgatl, batav. zekere zeer

groote spinsoorU

iiü^ g^lfpoeng, (jav.) koet.: tepoeng.



UVSsJd men. galigatS, soend. kali-

gala.

II., naast palipatl.

LJi-^^^A^ g:?l?»?a¥> bal. goemoelak.

56 L/^

LJcXa-O gflêde^:, zie c^^b II

J

c^
gflam, vgl. bat.

yv-,|^,A-5 glèmbèr, batav. de kwab vaii

runderen, lel van hanen en kal-

koenen.

mang^oelampar, men. zich schud-

den om zijn banden te verbreken,

manggoelainparken ze verbreken door zich

krachtig te schudden.

iüL-LL5 galèntong; alarmklok

gflintjir , vgl. lin^jir hieronder.

i 4X5 ?alor&, g9lor& pan dj a ng, men.

gestrekte galop.

V.^^'vXaA^ yflcémat, daj. galomat, mak.

djoeloema,

<\x ^AJS mang^falomèh , besmeeren met

vet; zie lAmas.

m^ ^Xd gflftmang, zie goelimanir in het

Aanh.

/ w^5J0 ffalomej , zeker gebak.

(^ JLaaAJj I. fflta|L, men.: galitiq.

II., ook ritsig, geil, wellustig.

en

-fjv.A-5 ba-galêmèr, men. los zitten,

van de huid van oude menschen.

y
b^r^oeliman^, d^^ngan da-

rah, zie g^IoBinaii^.

C Ai.f^J> si-gocniarany, eigennaam van

^^
een paard in de Tjandoe mata

(jav. van een rund in de Manik Maja),

naam, waarbij men den tijger aanroept.

jwv^ gombala, tamil go bh a Ia n.

ys.^ gfmboer, vgl. djfboer.

b^,0 gffmb^ren^, zie bendin^.

ix^^ goembang', vgl. bat. en mak.

l. (Ijw^ 3 ^amboq , opgeblazen , de wangen

van een vertoornde.

^,^.|0 gfmar, niet opgenomen is dikag:^-

marl.

C^Jigy^ V*^ goeniarisik, ritselen? jav.

koemarisik.

/ jjéu^^jS gamaS) tagamas, men., onthutst

bij de komst van een voornaam

persoon.

(
jtèKjfJj ffamis» men., zekere visch die

zich aan de schepen vastzuigt.
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L_iL|>^S man^^amak, men., aanvatten
,

omspannen mei de hand. vgl. bal.

dj^mak, bat. gomak, dj a na k en dj^-

mak.

cr^ ^^man, zie geli.

>aJL-4^ gementam, zie dentam, bal.

^ gatlam.

JCJO gantar, hier pigaiitar te plaatsen.

gantoeng, hier bfrgantoeng te

plaatsen.

is^ gantej, is: op zijn gemak loopen.

^^aJo foendja, sawahmaat: 10 nal i of 2

^-^ pikoels; 1 nali: 16 ari's of bam-

boe*s.

^pXS menjgondjakan, to laugh at (Mx),

^ vgl. bat.

(JCO ffoendoe, tamil: goehdoe.^ vgl. soend.

OÖsXS gpndai^, zie ook balai.

pcX!o gendong anak, balav.: s i doe-

^ koe ng anak.

ccXO gondang, ook pal.

L3l\j^ gondo|L, men. goendoeq: krop^

jav. gohdok.

^cXJO gaiiduem, lees zijde in plaats van

zijden.

w3 ilD goedoe-2, vgl. lamp. gagoedoe.

ö^^ ï'- goedi: koedai, G.

j^ éJ3 gö&dèl, zie wadal.

f^ó%^
godam, boeg. go d clang.

) O gö&rl: duck (Mx).

S goris api: match (Mx).

C 3 \ %S goro^, (gorokan bal. strot,

keel) Hier te plaatsen : mfnggdrok

en t^nggorokan.

O A-5 gö^goer, ook uitvallen van haar.

yj^ gogo, batav. (jav. of bal.), pi.

kokok.

) O g®lftt oepama goela di moe-

loet adanja, sprw.: van iets ver-

zekerd zijn^ iets in zijn macbt hebben.

jiu 4^ gctllng, zie ook bantal.

v^ O manggoemam: besabhelen^ op iets

^ sabbelen,

CjLib ^ gohok, batav, (soend. g owok):

in dichte trossen groeiende vrucht

van de kleur en grootte van een kers.

\\J2-5 aldus te lezen in plaats van .l^if
,

Bidasari, bl. 83, r. 4; 95 > r. 10; de

spelling is te wijten aan de Hadr. uitspraak

van Q.



rL/^^ ffljat, zie bagrjjU.

cAa-/ ffWöC, lichte opzwelling van de huid

door inwendige hitle.

U^jJ gëras, is nieiK

gèrai^, zekere vergiftige zeeslang,

ook berang.

CiSvwiA^ 11. vgl. ^^^ji berjêsej.

/ ^am^a3 ?ïsl-3ï latliceworf (Mx).

jJSwO manggigfir, men. 6et;^M, huiveren

van koorts of koude, bat. gir gir;

vgl. gigil.

s>sj6 gïgas, a moih (Sw.).

si yiriq of soegrtrlq, men boor y

bat. singirih.

t^..JU^#,A3 menygèsoq: ^*cA aan iets schu-

ren als buffels.

^^^^A-D grï?ll> vgl. gfgjr.

/ jsO ?ïïa> zie bakoel.

r^yjs^ ffflan-S, halfgek.

y laboe, zie tampok.

"^ labl-2, vgl. lawl II.

^^ zie ^^ï.

(^y lada, vgl. lajjina hieronder; loeni-*

boek lada a very short daggar (Sw.).

lida-^i men.; knoop, bat. ladi; T zekere

zeewiersoort.

{j:U\y laroet, vergevorderd van den nacht;

laai van den dag; /aa« ergens toeven.

Cj^yy ISJffts, ook ais hulptelwoord van

geweren en blaasroeren; vgl. baj

a'os.

(^ }J ook, op zijn Javaansch, als Isidjim

uilgesproken.

S^j ISBfir, soend. angir, bat. pan^r.

(j;^3 jj lapat, zeker gebak.

II. lapai^i komkommer (M.) is het

lamp. lapang, daj. en boeloesch I em-

pang.

LtS^y lapik, antoe lapik: spook dat

iemand in den slaap doet spreken.

a^i lapoeD, schepnetje om garnalen en

vischjes meé te scheppen.
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^j lapaw, zie leppau II.

fiDj lagang: kasoet II.

\,2:y\Jy n. lalat, zie onder mïsai.

>^y lalim, men. uitspraak van Jlfe.

^-J^ tfrlalai, van de oogen.

/•yy^y lamoen, zie namoen.

0.y lawi-;^ II. koet.: mi'2.

/igsi^^ II. ba-lawas-3, uit elkaar gaan.

III. koet.: la m bal (vgl. jav.).

p 0^y n. lawang^, is Koet.

/ j^i^Sby lahèh, men., lallen dak (Hab-

bema).

^^^ lajoe, mak. tajoe.

.^j> j) II. nl. lajoer; vgl. ook bflajoer.

i.-> j lajanp, vgl. majang.

^ ^ \^ malajap, men. zwemmen van een

vogel, zwemmen van watervogels;

basilajap, een steen over het water keilen.

/ ^aÜ Ipbai, in de H. T. schoolmeester.

(j;,/0 H. lat, ook gast, bar^lat, feestvieren,

par^latan, feest, gastmaal.

yO malatoer, gebarsten van de voet^^olen,

geblaard door branden; 1^^ de vingers

doen knappen; balatoeran, vo/ ft/aren , ten-

gevolge van brand.

I^^JLaÜ letta|^, zie onder batoe, waar

l^tal^ bedoeld moet zijn.

<Ks^uJ lettjah, ook slik.

latjini, zie onder lada.

/m^ïlX-J of radawan, mes, bal. id. dada-

wan, bidawan, pidawan en

bidaban.

/ >>**—) loes, vgl. lamp.

yvyj Ipsslr, bal. m a-d a si r.

iLJ leng, zie ook t|ato|L II.

CiSoiJ langka, hoornen plaatje mei figuren

voor waarzegging.

/^AiwJO II. langsai, afgedaan, betaald van

een schuld.

l^ng^n^ng, vgl. men.

ij>sJn»aJ II. lanjpkat, drie dagen later,

(Ksb.), zie nang^kat.

e>/^j5vXj lonykot, pèrak b^lougkö-

lan zie b^l^ngkötan.

j.<AJ Ifng^koer, zie timan|;.
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) ^sLi-J lliiflifra pfroet, naasl oesoes,

pal : darmen.

i^^^jtJKNiO langkap, zie bfrt|oerej.

L^jïjN^iLJ bprlangkèq: to warp (Ksb.).

fJt«J loenfkoeni , zie moei^koein, en

schrap de verklaring.

ixAS.Aj lai«kitai«, «c*ef/), vgl. baU

é-WlAJx-^—j lan^kisan, ook naam van een

droogen wind uit het Zuiden.

/^ \V^LiJ langgaran, zie hel Aanh. op

togoq II. Bat. nanggaran.

l^ngimang, zie r^ngkijang.

( li^SOiLj UnjSfis, lees: rambat in pL v.

rembat.

cP^ "''*'• "' "«"'•

ijCjiU langgany, toenggaug laug-

gang: hals over kop.

iL^KjiJ lènjfjfang, eiei struif (mak. id.);

tali lenggang: stag van een

vaartuig.

malènggoq, slingeren van de

armen.

linfgajftran, halfstervende,

kwijnende, van boomen.

ojy

%^j lai^lang, langlang boewana

bijnaam van Batara Kala (m^i^i-

dari djagat).

n A_) 11. lapang, zie lapang II.

l^^^jjj lok, zie flok.

t ^ -l
-jWifi } broeder van Hanoman.

l iL5s.-J malakaq, losmaken.

Li5s-J lfïff?> zie lëga; koel.: löewas.

>>LJ Ifgoem, vgl., dfgoem.

c\Jj b^rlfUah, ^tcA vermoeien, moeite geven.

II. men. naloopen, nazetten; ba-Ialah:

zich vermoeien.

e>sA,^ lembat, vgl. bat.

y^^^ malombari, men., /a^e» vterew een

touw.

y/^^ Umboer, overstelpen van den vloed/

opdrijven een schuit, van het water;

Umboeran, van water dat op den oever

gestort is.

JJla^^iJ lamboeng, lees een vóór opspringen.

jIla^ ui. lombong, lees gevonden in plaats

van gezonden.

ji^A^ loembong, anak loembong: a

mtner (Sw.).
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^^s^^J llmboeng:, zie onder kosta.

c^
,^ lènibian;, men., uitgerekt van de

ooren, bat. lam b ing.

C ÖA-f^J lamboeq, men. vruchtbaar, vet

van den grond, malamboeq ; inesten

pilamboeq: mest.

\ ) ^A^^J lees 1^ m b u h a r a

Aj<^ lembah, vgl. bal. l^bah.

iV.iL|ül?*npSo^ï^» hidycarpiis caiiliflora.

61 ^
Li3 v-A«Jü men., r^nlaka, jav. kalam-

taka.

Ifntoet, koet.: lo&toet.

lampir, koet. lang van borsten.

Ji^ lampor, mak. la m po r 5q, soend.

palamporan.

/ M*Ji-*J limpas, vgl. timpas.

mjij^j lempeng:, soeod. of jav., in tegen-

overstelling van bengkok.

i^^JLcLfJ lampocq, boven het vuur ge-

droogd vleesch van den doerian.

^iLfJ H. lampan, zie Ifmpoeli, en vgl. bal.

/ .Jl^J Ifmpai, zie ook onder lijoek.

i^_jL#J vgU lamak,

p^^^ 4-<J koet., de salakvrucht.

ygu 4.4J IfmAsir, bat. ramoesir.

/ kmJCJü lintas, zie terlintas.

ijCJo laiitinjf, lamp. la 1 1 ing.

l. JL-a-Ju lintiq, men. opkrullen van de

oogharen, wal voor eene bijzon-

dere schoonheid gehouden wordt.

L±QLjS lantik, ook: buigzaam, lenig van

ledematen.

^.wCJü palantan, men., hetgeen ter be-

sparing van iets gebruikt wordt.

. JJJj lantai, zie ook onder besi.

,\JL] II. landjoer, zie ook tfrlandjoer.

^^XaJ llntja, achteloos in het werk. (Ksb.).

lèntfl, balav.: vrucht gelijk een ram-

boetan: litji.

Sj^l talantjar, men. geboren worden van

e'

een vorstelijk kind.

'SXÜ llntjir, glad, glibberig, vgl. g:fllntjir.

'1 ^sn lj lantlang:, men. basUant|an(f: basi-

lajap.

m rs^nlJ loeutfoenf , men. spits uitloopende,

vooruitstekende als de snuit van een

varken.
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^ Q^'szi ll laiiQftq-lS: een watervogel die

zich gaarne op den rug van

buffels neerzet.

L Q ^"s:n Ij lantjoek, koet.: dijam, maar

in de hooge taal.

(XJlindoer, koet.: gempa (jav. liüdoe),

vgl. linoe.
J

ClVÜ I. loendai^, natuurlijke afdeeling

^ van vruchten, als den oranjeappel.

t

doerian enz.

IL, naam van een plant.

(JJ^ ÜBdoeng, zie ook b^rlindoi^:; ba-

liBdMng» men. overlijden van vorste-

lijke personen.

/.iJw malèndan, rollen van meel op een

bord.

/ CcXil landai, van borden: niet diep.

^Xj l^oe, pal. oorworm.

Jb aJ loeboeh, vuil, ongemanierdf

m3 4J lotoqfy lees: sijamang, II. i. pi. v.

sijimaiig.

^^>^ U laté^wt^ zie dJfUmoer.

^j;,,/N.^ aJ II. IStlot, vgl. men. lamp. loe-

tjoeq.

t ^ lowèr, koet.: ilap van borsten, zie

lokop.

i ** 3 K ^J lorat, hevig, zwaar, van eene ziekte.

C. y ni. ISron^, ook: lorong tanta-

ngan: maloron^lian: iets iemand als

taak of aandeel toewijzen.

2S t ^ III. IC^rah, vallei, dal (vgl. jav.).

2$ \ y Mfcrab, a pulley (Sw.).

p 4J loewany, bergkloof.

i> *<i_fij} löpa|L, bat. loepak.

^ ^ lApob, zie p^ld^poh.

L ^ éJ IV. IC^wa^fi, verzadigd, zat, boordevol.

y. rechts, als ploegterm tot de buffels.

L Q 5 4J Wkop, koet. slap van de ooren

van een hond.

l ft o^ malokoq, men. iemand op het

hoofd tikken

w3 ^ lö^m, hitam lögam: pikzwart

^ (Pavre).

) 3^ ^^^^' ^^'* ^^^' ^" men.; m^lAIl, ook:

met olie draad besmeeren, om het zacht

te maken.

/ amJ ^ II* ICI^loes, zie biloeloes; kaloe-

tösan: ontijdig bevallen, een mis-

kraam hebhen.

mj 4J III. ISlong;, koet. kam van een haan

of pauw.
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IV., men., weg, straat, zie loeroeng.

M^w/OêJ malomaskan , men. iets op iets

smeeren, strijken.

^ 4J iC^hóer, zie bajam.

^ AJ lahij&, men. (Noord): hallja.

I^^^^^JLaaJ letök, zie pelet5kan.

y^^jSAA.) lêtjet, balav., soend.

i ó ^^g^rt ^ ] litjaq, men. platgetrapt als een

vrucht, bat. lisat.

. >^i^n x] lltji, zie Filet, en vgl. lèntji.

g. ^ aJ 1. lerang, mak. boeg. i^rang-2.

IL, zie biran;.

UI., de woorden: zie onder selei rang

te brengen onder II.

IV., rijstveld-maat van 1000 koeiaq's

opbrengst.

V., malèrantf^, niet met de waarheid

ronduit voor den dag komen.

in vergetelheid brengen, malèi^h-lS poe-

wasa, de vasten niet merkbaar doen zijn^

door zich bv. met iets bezig te houden.

ij^jU ba-lèpoilg-3, men. kleverig als doeri-

anpitten.

L JLÜaJ bfrlèpok-3, spilt in quantities (Sw.).

^ÜaJ naam van den wezier van den vorst

van china.

v:>x5>LJ likat, vgl. bcèkll; II.

^^;ySs,Aj balikoet, men. onder ietó verscho-

len, als een kleine ondereen groote

schuit, malikoety zich verschuilen^ bv.

achter een boom.

CIXaJ lëgra^ moet dit zijn Iffa?

{2y^^ ligat, lamp. U got.

SkjJ ba-lig:ar, men. ronddraajen, vgl.

begar II.

/ v^AaJ ba-lllisau, men. biggelen van

tranen. '

i^^J lèsing: afschampen van een kogel.
| .,,,.4^ lemaii, zie onder telingy.

AaisajJ lisah, zie b^Uüsah.
j

/m^aJ lïaoe, batav. (bal. linoeh): g^mpa;

1

lingar-]^, zeker gebak.

vgl. lindoe.

(_aJ lfnJa|L, zie njfnja|..

<KjKkJ ba-si-lèngfah, men., een* bekende op

weg niet aanspreken, maleng^abkai

V \

I

|laJ Itjo, zie onder' J.

n ^- ^
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I
>V.^ mahan. si-mabau tonggal; lamp.

de reusachtige wille geesl van een

ongeleovige (van een Hollanderf).

V^, ïU»H ^U pi, levenswater.

^OO mabir, hier bfrmabir te plaatsen.

OC I. madja, vgl. jav. dj a kling, dja-

^ lawé, enz.

rX^ madjoem, het tweede oakum te

schrappen.

y:>\^ zie ^^b.

Js^ matfain, achter tamil voeg: matj-

tjam^ staal van goed.

L *r3 ^%V.>o madat, zie onder balai.

r^

/•tO^M^ men. (Noord.): Ae priester die de

besnijdenis uitvoort; vgl. ^j^yo.

/ hj^ \\yO jav. in de uitdrukking jdicU-

J^\^ mapoer, pal. muskiet kleiner dan de

a gas; vgl. kapoer-iS.

mjS\^ nia^i^:, vgl. ook jav. boe qg gal

A3 L/C mag^l, soend. bag^l,

jV^ mailt is skrt.

^.JL^ malan, zie pemalan.

c^V^ mamah, vgL onder biJa|L III.

Q aV*^ I. maoeng^, ook: sterk riekend, van

^ olie, bedwelmend van den geur van

een vrucht.

II., lees: maoeiig:an, wordt meer gebruikt

van goederen; van vruchten en spijzen

zegt. men djamöeran.

«bv^ majan?, zie ook onder bintang:.C
,»w5>*J«LXa./0 mSlatkan, lees: mahilak in

plaats van mahilak.

/ JJi< matija, lag. mitay, matras,

y ^ wgn ma. zie mal^mal.

• •o )(JC^ de residentie van perz. vorsten,

/ ten onrechte in i3üj^ veranderd,

in de Kal. dan Dam., uitg. Gonggrijp.

qcX^ madang: ^erej, zie karat,

III.

mi^ng^oe, zie mrang^g^oe.

L^A ) ^ rahap, de vlerken uitspreidende

zich ergers neerlaten ^ van een

vogeU marabapken, met de vlerken, of

wel palm van de hand bedekken ^ in den

zin van de hand op iets leggen.
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^V_> y/C nifrbah, zie onder barlk.

^>vD y^ men. mran^^oe, soort (lamp.

anggau) kleine trom.

(Jl5 y^ marga, pintoe marga poera,

poort van een paleis.

L
,

O-J w-o mergoq, zie bfrgoek in het) w-o

Aanh.

m^rijang, jav. prijang.

nierjam, zie balai.

y (u y

C i 'y/C zie onder J^Jy-j,

(JLXaJUiu^ moestika, lamp. man tik a.

J^j^
mis^rclB, vgl. misir.

y c y

^^A\t^ zie onder badjoe.

A^jw*^ mesoem, is soend.; jav. b^s^m.

iii.Jt!/vw^ masijang, zie mansijaiig.

LTJ >AJtX^ zie ^y^-

i^ mong, vgl. bat.

m^^\yJL/C mfnyarabaiig, zie karal

het Aanh.

/ v«*s-jL-o mangsl, zie mansl-i^.

C,iXX^ moengka: maka.

\V5oL^ lees: mangkara, niet m^ngkara.

.»S\^Jk/C mang-kin, zie onder makin.

ilSsJL/C mangga, tamil manggaj,

K^-fJi^ moekmoel, velvet, zie Jl^su».

/ c

vgl. Soend. Wbk. onder m o ek^ na.

k-s\^.y^^iéJs^/C valsch van munt, tegenover ^

L *; } ) 4-A/*0 malawatl : bastion , redoubt ,

Mxw., zie baloewarti.

ij;>0 ^X/C mflftkoet, vgl. jav. loegoet?

cKA^ m^lah, denkelijk het bat. ma, en

het mal. lah.

^.j5sahA^ in plaats van ^<iU, eigennaam.

C*
^>*Vx^f^ mfmbatjang, men. is aniba-

tjang.

C yw-|s^, ^ m barang is het koet., vgl.

^^ ^ngkoenang en ^nggelang.

«.x-^lw^ moembang, zie njijoer.

25 #v\jL|w^ mfmpawah, zie pawah.

\^y3 é.d^/C mpmpö&loet, hout voor de

dunne zeer elastieke circa drie

voet lange steelen van een blijoeng. (Ind.

Gids 1885, Nov.).

AANHANGSEL MAL.-N£I>. WOORDENBOEK.
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i^ó) ywJL^ mjntfradoe^., zie tfradoek.

Kjs;\JL^ mondjoel, rijzen van het beslag.

t
,

Q^>-sin l>fl mfntj^moek , slaat op een

verkeerde plaats.

/ u^)c)U^ mfiidangoes, lees Tob. in

pi. V. Tub,; voeg bij: boen i

harimau, badangoesan, boe n i han-

toe ba-dangoesam; maiidang'oes ook:

brullen, van een tijger.

/ -JicXa^ mfndali, medaille.

C i iXk^ mpndoek, lamp. rat.

jÜüL^ mandoel, lamp. idem.

jcXa^ mindal, koet., zitten van een vorst,

dus: semajam.

LlSsJcXJL/^ mfMdflik, reeds onder d^Iik»

y c y

75 OsX^ f houten rijstkist.

y^èX^ iiiinsal, (JIjU), men.: i ka: aldus,

gelijky dat is.

4L^JUi^J<^ manstfaiig: of masijang, bal. ba-

sijaag, riet voor vlechtwerk.

/j ^--y^ maniran, vgl. onder ambin.

(^^ ba-moed&, men.: hoereeren.

Aó ^ mSdal, achter tamil voeg in:

JJ^

moedhal.

I. mdêra, is men.

U^j^ UI. moesê,, men. arang van een

krater.

>d> ^ mSkeh, zie bajam.

J Y^ n. mölèr, vgl. banoer en satir.

<K3 %i2^ raahfratlh, men., draven y vgl.

^J^

'^s^n.vL^ mdjaii, lamp. b i dj a n.

>? V^^aLL^ men. minangkabaw, bal. pi-

naugkabo.

CT'

Y^é^jyC misir, vgl. misere^.

/.^M^l^-^ mésan, zie onder ^;lio.

«jyC II. tntjaii^, hetgeen van planten enz.

jeukverwekkend is.

\^^^ysj^u</C mlllt, de met goud geborduurde

rand van een destar. G. v. W.

p «Va«^ menjaring, en m^njSro van plaats

t^^-
te verwisselen.
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(^\j nada, koet.: tijada ada.

)cA-r:ifc.vJ nachoda, bij d^) waarnaar

verwezen wordt, staat niets.

yj^^ nambar, men. (Eng. nuniber)

naiitaq, men. (Noord): nam-

paq.

>)iAi \\i ^ ) )(AaaJv->, sri Narendra,
\ ^ ^

eigenn.

\^;y^>M4
9^ y3 narwastoe, mak. nar^wa-

satoe.

/ -.vuVj nasi, zie ook onder k^ra^ in hel

Aanh.

K^Vj iiapal, vgl. nanipal.

^Vi 7io koen tja (Low, die nali schrijft),

(tamil).

\cXaaJo zie t^cVi^U.

\^^y\M4 «V ^ zie c:^*w^yU, andrapogon murka-

lm.

mi^:>s.>L5LJ nangkat, zie Inngkat II,

het Aanh.

i—Xiio nonfffony, men, (Noord): onnoo-

zei.

• •w->^\-> voeg in achter tamil: noeleijan.

^j^x-#J nambat: lambat?

i\^ nnh, bat. na.

t^

J neba^L, zie ook bajoe.

nijany, bandj. grootmoeder of grooU

ader (bal. van een brahman).

J zie bl. ^20.; het bel.: daar heb
•*

je het, bat. niang. Ka-nijaq:

k amar i.

. KaJ nïla» zie ook onder wlwaha.

/ m^sAa-J is uit M, terwijl M's mata

n., wel nit het port, zal wezen,

in plaals van n u bilas.

(^XxJS^AA-i nilakanda, tamil n i laga ri-

da m.

wJjo !• nilam,

^ sioffffolam.

zie Bat. Wdb. onder

i zie Ci'lxL*.
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V) ^ waba, cholera (Sw.),

•v'

IlL, (ook w f. kang), pai. rand [?] van

de onderkaak.

t^
h wang:; wang ajapan, zie ajap.

J>J^
wau, paper-kite (Mx).

\jt hadj&, (men.): sa^a.

\j;5 Mrau, staal op eene verkeerde

plaats.

^„X^^ggvJÖ Msib, lees: mannelijke, in plaats

van mennelijke.

O V-A lifigoe, zie t^rhagfoe.

4JV.X5 II. halau, zeker padiverwoestend

insecL

^^^\jb I- hamoen, ook: verwijl.

II., ook: de les lezen.

-r . W-) ^ib vgl. reban , soort valnel om duiven

meê te vangen.

y
/ -Jo %A harïnaj, men. neuriën, nialiari-

^ naj: hinneken.

ijSJijb Wn??a» zie berhingga.

^:^ hilalan^, zie alalang in het Aanh.

cXaXc6 hölandf., zie sü^.

vaniuJ ^aJ:6 mahaloeloei^, men. huilen

honden (vgl. oud-jav.).

i>\,^l^ hoemajan;, zie bij AjUyb.

Ka-^JÖ bahamba, men. opgehoogd van

een dijk, enz.

i.-IL4J& hempang, zie ook ^mpang.

JjL.kSb hantar, zie terlantar.

^^ O-A-JLcb hantak, hantakan, rustpunt

van een trap, ta-hantaq, staan

van een Irap; zie hentak.

mjsx/sSb handjoenp, mahandjoen^kan,

men.: naar boven halen, een vlie-

ger oplaten.

i ;* j yj^^jsJb hjnsoet, zie ^ng^soet.

C 4X6 h®ranj^, zie barO^ran;.
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C5'^>
jft hossel, lees war in plaats van waz. (^ j>lXaA hidocp, hidöêpan itam, vee,

huisdieren, matahari hidoep,

i,^\^ ^Sb h^majany, inwendig vertoornd I hel Oosten; mang^hidc^pi iemand het leven

zijn. schenken , daoen hidoep, oxalis sensitiva
,

(kruidje roer me niet).

^ ^-aX6 hïrani, vgl. lamp,

^.4<mj<A hïmoe, shameless, importunate{Sy/.),

t ft^^^TJN ^x^ hoendjoer, zie oendjoer.

ij>NA-Aii6 hèbat, bahèbaty men. zich

waardig vinden.

Ij III. jangf, zie njan;.

f-
Joeng, vocalivus van boejoen;.

yC o njaraoer, vgl. bat. n a moer, en bal.

damoeh.

x^w/^o njaman, zie onder kepijaloe.

yj njoer, verk. van njïjoer, zie anjoer.

njènjèr, is bal. Lees doorschijnend

in pi. v. doorschijnen. Vgl. njennjat.

«..^ njang^) zie onder Jang^.

SFP '^ t91p
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